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১৯৩৯ 

রতকার কর্তৃক সর্কত্বত্ সুরক্ষিত ] মূল্য পাঁচ টাক! 



গণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শান্ত্রীর 
সললজন-সমাদুত পুস্তকাশখলী 

১। সহাপুরুষ-প্রসচাঁ- হ্্টি-রহন্ত, ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ব, পরলোক-রহম/, বা পূর্বজগ্ম 
ও পরজন্ম-বিচার ভক্কিতত্ব, জীবতত্ব, কম্মবাদ, ষোগ ও যোগের সাধন-রহুপ্য প্রভৃতি শান্ের 

জটল তত্বের স্ুলণিত ব্যাখ)।--মহামহোৌপাধ্যায় পণ্ডিতমগ্ুলী গ্রশংপিত। মূল্য প্রথম খণ্ড 

১০ ও ২য় খণ্ড ১] সিক। মাত্র । 

২ তষাগবল ব্হস্য--যোগ কি? পরমাত্ম। কি? জীবাত্ম। কি? পরলোক 

কি? জল্মান্তর কি? মানুষ মবিয়! কোথায় যায়? প্রাণায়াম কি? ইত্যাদি যোগ-শান্ত্রের 

জটিল তথ্বের ব্যাখ্যা ও ভারতীয় যোগিগণের জীবনী'পূর্ণ বিরাট এ। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

মূল্য ২।% আনা! মাত্র । সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত । 

৩। পতিভ জাতিব কম্মন্বীব্র- বের সাধক, ভক্ত ও কম্বারগণের 

জীবনী-নংগ্র --আদি পর্ব । সমস্ত সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশনিত! ৫৫০ গুষ্ঠায় সম্পর্ণ 

মুল্য ২২ টাকা মাত্র। 

৪। নবযুঢচগর কম্মবীর-বঙ্গের মাধক, ও কর্মববীরগণের জাবন কথায় ও বাঁবধ 

আধাত্বিক প্রবন্গাদিতে পূণ মুধাপর্ব। সমস্ত সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংপিত। ৫৫ গুষ্টা 

সম্পূর্ণ, মূল্য ২৯ টাকা। 
৫1 স্মুতি-পুজী।-পতির ম্মণান-পধ্যায় শারিতা নায়কার করুণ কাহিণী। 

মুল্য ॥* আনা । 

৬। ব্বাঙ্গলাব নান্বী নিগ্রহ-_নারীর প্রতি পাশাবক বলাৎকারের বীভৎস 

কাহনী। সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত । মুল্য ১০ টাকা। 

৭। হিন্দুনাব্নী--নারীসমস্তামুলক প্রবন্ধ ও ভারতীয় নারীগণের চরিঅ-চিত্র। 
সংবাদপন্ধে উচ্চ প্রশংধিত। মূল্য ১০ সিকা ! 

৮। পঢদ্য শ্রীমদৃভগন্বদগীতা--সরল পদে গীতার স্থললিত ব্যাখা । মূল্য 
॥” আন!। 

৯। ক্লামায়ণ-বহ্স্য--শর্থাৎ বাল্সিকী-রামাথণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।। সাধক, 

ভক্ত ও ভাবুকের কণ্ঠহার। মূলা ১, টাকা । ্ 
১০। উপনিষদ-তভ্ভ্র- উপনিষদাবলীর সুললিত ভাষায় পার সংগ্রহ। মূল্য 
২২ টাকা মাত্র। 

প্রিন্টার-_বিনয়ছূষণ ঘোষ, ললিভ ৫প্রস 
৮১, দিমলা ক্ীট, কলিকাতা । 



“টতমণ ত্র” 

মহামান্য হাইকোর্টের 

্ষণ্য-প্রতিভাদীপ্ত মাননীয় বিচারপতি 

ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এমএ, ডি এল, 

মহোদয় শ্রীকর-পদ্মেধু 2 
০০০১ প্র (০০০ টি 

হে বিচারপতি ! 

উত্তাল-তরঙ-ক্ষু কনম্ম-পারাবার 

কঙ ঝঞ্চা ঘৃথিবায়ূ, প্রলয় দৃর্র্বার 

পারে বসি ভাবি আমি অগপ্রতিষ্ঠ দীন) 
নাহি সে সাধনা” শক্তি, সহায় "বিহীন ; 

অসীম দিগন্তস্পশী, ছুলব্য বাঁরধি, 

কিরূপে তরিব তাহে চিস্তি নিরবধি । 

“রামকুষ্ত নাম মোর পাব কর্ণধার 

ছেড়েছি তরণীখানি তরঙ্গে দৃর্ধবার 

নীলিমা, লক্ষ হ'তে ঞ্ুৰতারারূপে 
বরষি হীরক-রশ্মি বস্ুধা-উরসে 

রামকু্ নারায়ণ করুণা-পাথার, 

অধমে করিবে কন্ম-পারাবার। 



| ২ ] 

বঙ্গের (১) এঁন্তিহাসিক ভৌগলিক কথা 

(২) ব্যবস!-বাণিজ্য-বার্ত1, আর (৩) পল্ল-গাথা, 

(৪) মঠ ও মন্দির (৫) পল্লী-শিল্প-ইতিহাস, 

(৫) বাঙ্গালীর বংশ-কথ। করিব প্রকাশ-_ 

ষড়বিধ প্ুম্পমাল্যে বাণীর অর্চণা, 
প্রাণের বাসন! মোর--আজন্ম সাধনা । 

ম্যালেরিয়া-নিপীডিত, দীনতামগন, 
অশ্রু-কান্না-হাহাকারে পু্রিত গগ-। 
প্র পোড়া বাঙলা দেশ, এ মহাশ্মাশানেত 

বিশ্বের মন্দিরমূলে, প্রভাতীলগনে 

ধ্বনিয়া উঠিনে আরো, হে বিচারপতি, 
শতকগে দেবতার মঙ্গল-আরতি। 

২৫ - 

গাথি ক্ষুদ্র পুস্পমাল। কশ্্ম-নদী-তীরে, 
তরণী বাহিয়! এবে এনোছ হছুয়ারে, 

দীন বাণী-পুজারীর ক্ষুদ্র উপহার, 
কোক পাবে অকিঞ্চন মুকুতার হ্বার ? 
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প্রকাশকের নিবেদন 
“্ব 

পরম মন্গলময় ভগবানের অপার করুণাবলে পবাঙ্গালার পারিবারিক ভিহ।ন” এই 
প্চতর্থ খণ্ড” সাধারণে প্রকাশিত হইল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় কোন কার্গাই অপূর্ণ খাঁকে ন।। 

রঙ্গের সুগ্রসিদ্ধ গ্রন্রতান্বিক এতিহামিক চন্দননগরের শসুক্ত হরিহুব শেঠ মহাশয় ০৭ 

কারকে পত্র লিখির। জানাইয়াছেন যে, বেংশ-পরিচয় সংক্রান্ত এবাবত যতগুলি পুক 

প্রকাশিত হইয়াছে বা হইতেছে, তন্মধো গ্রন্থকারের পারিবারিক ইততিহান”ই সম্পূর্ণ হইলে 
এই জাতীয় সকল গ্রন্থেরই ার্যস্থান! যু হইবে। প্রত্বতত্ব-গবেষণার মেকগ্যার্থে শেঠ মহাশম 
তাহার চন্দননগরের বিরাট গ্রন্থাগারে এই জাতীয় বহু গ্রন্থের সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাং 
তিশি তুলনামূলক মমালোচন করিয। থে অঙিমত করিয়াছেন, তজ্জন্য একার নিজেকে 
ধন্য ও তাহার পরিশ্রম সার্ক মনে করিতেছেন । শঙ্থান্য বু মনীধিও এই অভিম* গ্রকাশ 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাহাদের [নকটও কৃতগ্ | 

আলোচ/ খণ্ডে ভুগলীঃ ইঃ .$ডা৮ কলিকাতা ও চন্দিশ-পর্গণা-এই 
চারি জেলার বংশ-বিবরদী প্রদত্ত ইইয়াছে। এই গ্রশ্থের সুচন। হইতেই ইহা সাঁধারণে 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ষে, 'প্রথম" ও শদ্ধতীর খণ্ডে হুগলী ও হাওড লেলার বংশ-বিবরণী 

প্রদর্ত হইবে এবং তৃতীয় খঞ্ড হইতে কিলিকাতা ও চব্বিণ পরগণ।” গেল বংশ বিববণী 

আরস্ত হইব; পিস তার খণ্ড প্রকাশ কালে বখন দেখ। গেল ধে, হুগলী ও হাওড় 
“জার বহণ-বিব্রুণা সগ্তারে 'হিতীয় খণ্ডও গ্রকাশ করিতে হইবে, তখন ইহা বিজ্ঞাপিত 
কর! গেপ বে, “চতুর্থ খণ্ডে কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার বংশ-পরিচয় প্রকাশিত হইবে। 
কিত। ততৃতীয়' খণ্ড গ্রকাশকালে দেখা গেল যে, ই১1৪ মন্তবপ্র নয়, তখন “পঞ্চম খণ্ডে উহ 

প্রঞাশিত হইবে বণিয়। ঠতীয় খণ্ডে 'প্রকাণকের নিবেদনে+ বিজ্ঞাপিত ঠইল। কিন্ত 
প্রথম হইতেই কালকাত। ও উব্বিশ পরগণ। গেলাব যাহাবী পারিবারিক ইতিহাসে? বংশ-কথ। 
প্রকাশে সমূত্গুক হই টাছিলেন, তাহারা এহ ব্যবস্থায় অমঞ্তষ্ট হইয়া পত্র দ্বার ৪ আমাদের 
কার্যালয়ে আসিয়া অগ্নযোগ করাতে আমর চতুর্থ খণ্ডেই' উপরোক্ত চারিটি ঙঈলারই 
খংশ-বিবরণা প্রদ।ন কব্াময এবং এখন হইতে পরবতী কয়েক খণ্ড এ ঢারি জেলা ওঃ 
বংশ-পতিচয় প্রদত্ত হইবে। 

পারিবারিক ইতিহাল এবং বাধসা-বানিঞ পরিচয়ের সঙ্গে (১) এতিহামিক ও ভৌগলিক 
বিবরণী (২) নানাবিধ প্রত্বুতত্বমূলক গবেষণ। ও (৩) পল্লী শির ইতিহাম এাভৃতি সংগ্রাঠত 
এঠ আস্থের *অনুষ্ঠান-পত্র” (11981১০05) এর অন্তগত । এহজন্য বিস্তর অথেরও যে 

প্রয়োজন, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইজগ্ঠ শর্থ-সাহাধ্য বা বি্তি, 
পর্ন! করিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে, হাইকোটের ভূতপূর্ব স্থায়ী প্রধান 
বিউ।এপ 5 হর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ববাবরে চে&া করিয়াছিলাঘ, কিন্তু 
বিশ্বাবগ্ানথে এ্ধপ নিয়ম না থাকায় তাহা হইয়। উঠে নাই। পরে আমরা 'পাইকপাড়! 
রাজ বংশ” ভাট পারায় একটা বৃত্তি প্রার্থনা করিরা!ছলাম, কিন্তু ঠাঠারা অনিচ্ছা 
জাপাইযাছেন। কুমার বাহাগুরগণ নিরতিশ্ বিনআন্বভাববিশিষ্ট, ভাহার! ইহা! তাহাদের 
পক্ষে আখ্ম*বিজ্ঞাপনী' স্বরূপ মনে করিতেছেন। আমাদের যুক্তি যে, ইহাতে দেশের 
মহ-পকার যাধন করা হইবে । আশ! করি, কুমার বাহাছুরগণ বিষয়টা পুনবিবেচনা করিবেন। 

অগ্তান্ত খ্ডর গ্ঠার এই খণ্ডে কয়েকটি ভল-প্রমাদ রহিয়ছে । বাঙ্গাল! গ্রন্থে ইহা 
অনগ্রন্তাবী ও অপরিহাধা ৷ অতএব স্াধী ব্যক্তি মাত্রই আবশ্তক সংশোধন করিয়া পাঠারন্ত 
কগিবেন। নিননিি 
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পারিবারিক ইতিহাস 
চতুর্থ খণ্ড 

৮ এ 

কলিকাতা-পোস্তার আর্দি রাজবংশ 
-প্গ্নহৃাতি 

সুহারাজা সুখময় রায় বাহাছর 

০ 

শবং০শার আদি পন্রিচয়্ 

কালকাতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদি রাজ-বংশের মহারাজ! স্থখময় রায় 

বাহাদুরই আদিপুরুষ। পোস্তা অঞ্চলে ইহার ভদ্রাসন 'পোস্তার রাজবাটাঃ 
নামে কলিকাতাবাসীর সকলের মুখে শ্রুত হইয়া! থাকে। 

মহারাঁজ। স্খময় রায়ের পিতার নাম রঘুনাথ রাঁয় ও মাডার নাম পার্বতী 
দাসী। ইহার বিষয় জানিতে হইলে ই'হার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েরই কিছু 
পরিচয় আবশ্যক। ইহার পূর্ববপুরুষগণ কিছুদিনের জন্য হুগলী জেলার অন্তর্গত 
মহানাদে সিংহ-বংশের অবসানের পর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং 

মাতামহ ধনকুবের লক্গনীকান্ত ধর ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া মুসলমান 
রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মুসলমান ও অপর বিদেশীয়গণের 
অত্যাচারে ইংরাজ বণিকগণ যে সময়ে হুগলী পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে 

এদেশেরও কতকগুলি বণিক ইংরাজগণের সহিত হুগলী ত্যাগ করেন। “এই 
বণিকগণ এবং ইরাঁজ বণিকগণ সুতানুটা, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা --ভাগীরথীর 
উপকৃল-স্থিত এই তিনটা সংলগ্ন গ্রাম নিরাপদ ভাবিয়। ব্যবসায়ের কেন্দ্র 
নির্ববাচিত করেন। 

লল্্লীকান্ড খল 

দেশীয় বণিকগণের মধ্যে লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও 

অর্থশালী ছিলেন। ব্যবসায়-উপলক্ষে ইনি ইংরাজ বণিকগণকে টাকা 
আদান-প্রদান .করিতেন। সে। সময়ে এখনকার ম্যায় বাধন্ক ছিল না, অর্থের 

প্রয়োজন হইলে এইরূপ মহাজনের নিকট হইতেই অর্থ খণ করিতে হইত। এই 
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সূত্রেই ক্রমে ইহার সহিত ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নায়ক লর্ড ক্লাইবের বেশ: 
পরিচয় হইল এবং পরে ইহা বন্ধুত্বে পরিণত হইল । এই সময়ে লর্ড ক্লাইবকে 

রাজনীতিক্ষেত্রে ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠ।-ব্যাগারে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা 
ইতিহাসন্জ্. কাহারও অবিদ্িত নাই। ১৭৯৫ খুষান্দে প্রথম মহারাষ্ যুদ্ধের 
সময়ে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থের অনাটন হইলে, লর্ড ক্লাইবের অনুরোধে 
লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় তাহাকে সাতলক্ষ টাক দিয়৷ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাত" 

কালিক অস্ুবিধ। দুর করিয়৷ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। লম্মীকান্ত 

ধর মহাঁশয় লর্ড ক্লাইবকে সময় অসময়ে কেবলমাত্র অর্থসাহাধ্য করিগাই ক্ষাস্ত 

ছিলেন না, সৎ-পরামর্শাদি ও কর্মঠ বিশস্ত লৌকজন আবশ্যক হইলে তাহাও 
গ্রহ করিয়া দিতেন। এক সময়ে লড” ক্লাইবের একজন “বিশ কর্্মপটু 

মুন্সীর প্রয়োজন হইলে তাহার বন্ধু লক্ষীকান্ত এগ মখানম্ম সে যময়ে অপর 

কোথাও উপযুক্ত লোক না পাইয়া নিজের বিশ্বস্ত,7শ্চারী নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইভের 
হস্তে অর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ প্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া ইট 

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মনোযোগের সহিত কম্ম করিয়া নিজের 
মথেষ্ট উন্নতি করেন এবং ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রাজা উপাধিও 
প্রাপ্ত হছন। ই'হার বংশধরগণ শোভাবাজার-রাজবংশ নামে পরিচিত। গুগ্রাহী 

লর্ড ক্লাইব অসময়ের বন্ধু লক্ষনীকান্ত ধরের উপকার বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজ 

রাঙ্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃস্বরূপ তাহাকে “মহারাজা” উপা ধ 

দিতে প্রস্তুত হন ; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন। লর্ড 

ক্লাইবও মধ্যে মধ্যে এ প্রস্তাব করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে বার বার 
অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তাহার একমাত্র দৌহিত্র স্থখময় রায়কে এ উপাধিদ্বার! 

ভূষিত করিতে বলেন। লড+ক্লাইব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
ও যথাসময়ে স্থখময় রায়কে “মহারাজা” উপাধি প্রদান করেন। . 

লক্মমীকান্ত ধর মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না॥ তীহাঁর পার্ববতী নাম্মী একটা 
মাত্র কন্যা ছিল। তিনি কন্যাটাকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। তাহার মৃত্যুর পর 
পার্বতী দাসী তাহার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন। তাহার 

স্ৃত্ুতে সকল শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে মন্দীহত .হইয়াছিলেন। তাহার 

মৃত্যুতে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হারাইয়াছিল। তীহার 
একমাত্র কন্যা! পার্ববতী নান। সদৃগুণের অধিকারিণী ছিলেন। হিন্দু পরিবারের 
আদর্শ কন্যা, ভারা ও জননী হইবার মত তাহার স্থশিক্ষা হইয়াছিল। 
তাহার অসীম বদান্যতারও তিনি উত্তরাধিকারিণী হুইয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত 
পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তিনি দীন-ছুঃখীর প্রতি করুণা-পরায়ণা, 



৬ | োোস্ভা। লাঁজ-াটী, 

তাহাদের অন্নদাত্রী, অভয়দাত্রী ছিলেন। জীবিতকালে তিনি বহু অর্থ দান 

হালের সৈন্তগণের গমনাগমনের জন্য তণ্কালে রাস্তীর প্রয়োজন 

হওয়ায় তিনি উইল করিয়। কাঁশীপুর গান ফাউগ্ডীঘাট এবং সেই ঘাট হইতে 

দমদম পর্য্যস্ত রাস্তা-নিপ্্মীণকল্লে ৪০,০০০২ টাকা দিয়া যান। এ উইলের 

আর একটী সর্ে তিনি দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যকল্লে ৩০,০০২ টক! 

দান করেন। 

মহারাজ? স্থখময় রায় বাহাছর 

মহারাজা সুখময় রায় বাহাছর একজন কীন্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি 

ব্ধাবধ *ণের আধার ছিলেন। আর্ত ও গীড়িতের কাহিনী শুনিলেই 
তিনি মুকুহটুড _দ]ন৮"করিতেন। তিনি জীবনে বুঝিয়াছিলেন ও এইমতে 
জীবনব্যাপী ব্রত উদঘাপন কিয়া গিয়াছেন যে, পীড়িত ও ব্যথিতের ব্যথা 

উপশমের চেষ্টার মধ্যেই পরম /কারুণিক পরমেশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। 

তদীয় বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে কটক রোড নামক সুদীর্ঘ রাজপথ তীহার 

সর্ববাঁপেক্ষা' বিরাট কীন্তি। ইহা তীাহাঁর নাম দেশবাসীর অন্তরে চিরম্মরণীয় 
করিয়া রাখিবে। তিনি এই সুদীর্ঘ রাজপথ রেলপথ নিশ্মিত হইবার বনু 
পুর্বেব পুরীধাঁমের শ্রীস্রীঞঠজগন্নাথ দেবকে দর্শনের স্ুবিধার্থ হিন্দু জনসাধারণের 

জন্য বনুলক্ষ টাঁক। ব্যয়ে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া 
হইতে পুরীধামের শ্রী্র/৬জগন্নাথদেবের মুন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যস্ত এই 
স্থবিস্তৃত রাজবত্রের দৈর্ঘ্য ২৮০ মাইল। তীর্থযাত্রীদিগকে দীর্ঘ 
দিন এই পথ ধাহিয়া যাইতে হইত। তাহাদের থাকিবার সুবিধার 

জন্য কিছু দুরে দুরে ইষ্টকনিশ্মিত বৃহৎ বৃহণ্ ধর্ম্মশীল! নির্মিত হইয়াছিল ইহাতে 

ছুইখানি প্রশস্ত ঘর, একটা বড় দালান এবং অপর একটা বিস্তৃত ঘর ছিল । এই 
বিস্তৃত ঘরটাকে আবার অনেকগুলি কুঠারীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল, যাহাতে 

বহু পরিবার এখানে একসঙ্গে আশ্রয় লইতে পারে । প্রত্যেক ধন্মশালাভবনে 

স্থবৃহৎ প্রাঙ্গণ ও পুক্ষরিণী ছিল এবং বৃক্ষলতাও চতুদ্দিকে রোপিত হইয়াছিল। 

রথযাত্রা ইত্যাদি মহাঁপর্ব উপুলক্ষে যখন দলে দলে তীর্থযাত্রীর৷ ভারতের চতুদ্দিক 

হইতে এই রাস্তা বাহিয়া জগনিধান পুরুষোত্তম-দর্শনে যাত্র। করিত, তখন এই 
সমস্ত ধন্মশীলার প্রত্যেকটাতে প্রায় ৫০০1৯০০ তীর্থযাত্রী থাকিতে পারিত। 
এই ধন্মশালাগুলিই তখন তীর্ঘযাত্রীঙ্দের একমাত্র আশ্রয় ছিল। এইরূপ কতক- 
গুলি ধশ্মশালার নাম করা যাইতেছে-_কাঠজুড়ী নদীর তীরম্ছ বরঙগে একটা, 
পুরীজেলান্থ কঞ্ঃনদীর তীরে আঠারনালায় একটা, কটকজেলায় মহানদীতীরস্থ 
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তঙ্গীতে একটা, বৈতরণী-ভীরম্থ আখুয়াপদতে একটা, বামনীনদীর কূলে একটা, 
শালুন্দী-নদীতীরে ভদ্রকে একটী, ধংশবান-নদীতীরে সোরাঁতে একটা, বড় বল্লঙ্গ/ 

নদীতীরে বালেশ্বরে একটা, জলকা-নদীতীরে খুব্তাবস্তায় একটা, বাঁলেশ্বর জেলীয় 
স্থবর্ণরেখা-নদীর তীরে রাজঘাতে একটা, দীতনে একটা, কোশাজি-নদীতীরে একটা; 
দেবনাথে একটা, রূপনারায়ণনদের তীরে কোলাতে একটা, দামোদরনদতীরে 

চগ্ডতীতলায় একটী। এই সকল ইফ্টকনির্মিত প্রকাণ্ড ধর্্মশীল৷ বড়বৃষ্ঠি, শীতাঁতপ 
হইতে ধন্্মপিপাস্থ তীর্থযাত্রীদিগকে আশ্রয় দান করিত। কতকগুলি ধন্মশানা 

এখনও বিদ্ধমান রহিয়াছে । ইহার প্রত্যেকটার পরিমাণ ১০ বিঘ। হইতে ১৫ 
বিঘ| পর্য্যস্ত। ১৮৪০ সালের প্রাদেশিক বন্দোবস্তে এগুলি নি্কর ধার্য হইয়াছিল: 

এই সমস্ত ধন্দমশীল! ব্যতীত এই পুরীর রাস্তায় ছুই চারি মাইল ক'রে অন্তরে 
বহু কৃপ খনন করান হইয়াছিল । এই রাঁজবত্ত্ বু নরর্ননীর উজ িরাপরিশাছে । 
তভ্জন্য কত সুদৃঢ় সেতু প্রচুর অর্থব্যয়ে নত করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর 
তণ্কালীন মোগল-সম্রাট সাহ আলম ১৭৫৭ খৃইটান্ে অসাধারণ জনহিতৈধিণা ও 

দানশীলতার জন্য স্থখময় রায়কে “মহারাজ বাহাদুর” উপাধি ও “চারহাঁজারী” 

মনপবদারী (চারিহাজ্ার সেনিকের অধিনায়ক-পদ ) প্রদান করেন এবং ঝালর- 

দেওয়া পাঙ্ধী ব্যবহার করিবার অধিকার দেন। তখনকার কালে ঝালর-দেওয়া 

পাঙ্কী ব্যবহার কর! অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল। এই একই সনন্দে তীহার জোষ্ঠ- 
পুত্র রামচন্দ্রকে “রাজ। বাহাদুর” উপাধি ও “দোহাঁজারী” পদ প্রদত্ত হয় | এই দান 
বীর.মহাপ্রাণ মননবদার মহারাজ। সুখময় রায়ের বিরাট দান ও জনসেবার খ্যাতি 

এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, ১৮১১ খুষ্টাব্দে পারশ্টের সাহ মহোঁদয়ও তাহাকে 
দিল্লীশ্বর যে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপাধি প্রদান করিয়'ছিলেন। 

তিনি এই উপাধির সনদ “বোর্ড অব. কনটোল” (139814 0£ 092001) এর 

মারফতে তীহাকে পাঠ।ইয়। দিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত “মহারাজ॥ উপাধি 

ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পানিও মানিয়া লন; কারণ তাহারাও তাহাদের প্রতি মহা- 
রাজের অবিচলিত অনুরাগের বিষয় জানিতেন। যখন মহারাজ সুখময় এই 

সকল উপাধিতে ভূষিত হন, তখন মারকুইস অব. হেষ্টিন্স ভারতের বড়লাট ছিলেন। 
মহারাজ স্থখময় যখন শ্রী শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতীর্ঘে গমন 
করেন, সেই সময়ে বড়লাট তীহাকে ও তাহার বংশধরদিগকে কতকগুলি 

বিশিষ্ট গুযোগ ও অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা সুখময়ের 

সন্মান, পদমর্ধযাদা ও প্রতিপত্তি এতই অধিক ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার 

তীর্থযাত্রার সময়ে ্রাীহাকে সকল প্রকার স্তুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতে সতত 
উন্মুখ ছিলেন। 
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প্র পৌস্ডা ল্লাজন্রাঁটী 

্ল ব্যাঙ্ক যখন প্রথম প্রতিঠিত হয়, তখন মহারাজা সুখময় রায় বাহাছুরই 

ছিলেন উহার একমাত্র বাঙ্গালী ডিরেক্টর । ১৮১১ খুষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী 

তারিখে মহারাজা স্থখময় রায় বাহাদুর রামচন্দ্র, বৈদ্ভনাথ, শিবচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং 
নরসিংহ চন্দ্র এই পচ পুত্র রাখিয়। পরলোক গমন করেন । 

রাজ। নলসিংহচত্দ্র ক্সায় বাহাডুন 

সাজা চি হ চন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ 

'পুত্র। মহারাজা স্থখময়ের বিপুল সম্পত্তি তাহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত 

হইলে রাজা নরসিংহচন্দ্রের অংশে পৈতৃক প্রাসাদ ও রামলীলার বাগান 

পড়িয়াছিল। । ব্ব্রাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে এই বাগান অবস্থিত। সেকালে 

হত হুন্দর উদ্ান-টিরা। সহরের উপকণ্ঠে আর ছিল না। কলিকাতার সৌখীন 
ধনবানগণ এই বাগানে বেড়াইতে আফিতেন। রাজ। নরসিংহচন্দ্র দানে মুক্তহস্ত 
'ছিলেন। তিনি ও তীহার ভ্রাতা শিঃচন্দ্র সেতুনিম্্ীণ জন্য ১৬,৭০০২ টাঁক। 

গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, দেশীয় হাসপাতাল-সমূহেও তাহারা 

২০,০০০২ টাঁক1 দান করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে 

অর্থসাহায্য এবং অবিচলিত রাজভক্তির জন্য লর্ড আমহাষ্ট নরসিংহচন্দ্রকে “রাজ 
বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন এবং তীহাকে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে বেড়াইবা'র 

অনুমতি দেন। সেক।লে চারি ঘোঁড়ীর গাড়ীতে আরোহণ করা৷ সবিশেষ 

সম্মানজনক ছিল। বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সকল দরবার ও 

লেভীতেই তাহার নিমন্ত্রণ হইত। ইহ ব্যতীত তিনজন অস্ত্রধারী রক্ষিনিয়োগের 
ক্ষমতাও তাহাকে গভর্ণমেণ্ট দ্রিয়াছিলেন। তিনি তাহার পিতার ন্যায় সমারোহের 

হিত জগনাথ-দর্শনে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গভর্ণমেন্ট তাহার 
জন্য ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। 

ন্লাস্ত। নিন্মাপার্থে দান 

বাঙ্গালার রাস্তা-সমূছের স্পারিন্টেন্ডেণ্ট মহাশয় রাজা নরসিংহ চন্দ্রকে 
ডিক উর্দুপত্রে ১৮৪২ খ্ুঃ ১৫ই মার্চ তারিখে এই মর্মে লিখিয়াছিলেন £-_ 
র্ বড়লাট বাহাদুরের আদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, ১৮২৬ খ্ঃ 
আপনি এবং আপনার ভ্রাতা রাঞ্জ। শিবচন্দ্র রায় কন্ম্মনাশ। নদীর সেতুর সংস্কার ও 
রক্ষা করিবার কম্মচারীর ভরণ-পোঁষণ জন্য সেক্রেটারী কুলপেব সাহেবের হাতে 

ঠু ,০০০২ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খুঃ পর্ধ্স্ত সেই টাকার এক পয়সাও 
খরচ হয় নাই! সেই টাকা সুদে আসলে ১৬, ৭৯০২ টাকায় ধাড়াইয়াছে এবং 



পালিবাল্িক্ক ইতিহাস ্ 

কোম্পানী বাহাদুরের তহবিলে মজুত আছে। উক্ত সেতুর পরিবর্তে পাটনিমলের 

রাঁজ। স্বব্যয়ে আর একটা পাথরের সেতু নিশ্মীণ করিয়া দিয়াছেন। গভগ্মেণ্ট 
কিন্তু উক্ত সেতুটার সংস্কার-ব্যাপারে ১৯,৭৮২ টাক। ৫ পাই ব্যয় করিরছেন। 
যদি আপনি এ টাকা অর্থাৎ ১৬,৭০০২ উক্ত সেতুর সংস্কারে ব্যয়িত ১৯,৯৭৮ 
টাক1 ৫ পাই এর আংশিক সাহায্য-হিসাবে দিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে 

আমাকে জানাইলে আমি আপনাদের ছুই ভ্রাতার এই দানের বিবরণ একখুণ 

শ্বেতপ্রস্তরে খে।দিত করিয়া সেতুর প্রাচীরে গাথিয়৷ দিতে পারি। অথবা যদি 

আপনি একটা নুতন সেতুই তৈয়ারি করাইতে চান, তাহ! হইলে কলিকাত। 

হইতে কাশী যাইবার পথে অন্য কোন নদীর উপর একটা লোহার সেতু তৈয়ারি 
করা যাইতে পারে, ইহাতে আপনাদের নাম চিরম্মরণীয় হইন্রে। এই দুইটা 
বিষয়ের মধ্যে কোন্ট। আপনার অভিপ্রেত, তাহা আপর্সি--জ্বরে আমকে 
জানাইবেন ; কারণ আপনার অভিপ্রায় মিলিটারী বোর্ড ও গভর্ণমেণ্টকে 
জানাইতে হইবে । | 

বদ্ধমান ও বেনারস রোডস্ আফিস হইতে ১৮৪৩ শ্রা;ট ২২শে জুলাই 

তারিখে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের নিকটে এই মন্ম্ে আরু একখানি পত্র 

আসিয়াছিল £-- 

মিলিটারী বোডের সেক্রেটারী এ সম্ধদ্ধে গত ২১শে জুন আমাকে যে পত্র 

লেখেন এবং যাহার নকল আপনাকে, এই সঙ্গে পাঠাইতেছি, তদনুলারে 

আমার অনুরোধ যে, আপনাদের প্রদত্ত ১৬,৭০০২ টাকায় একটা নৃতন সেতু 
নিশ্মিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে শীঘ্র আপনার মতামত জানাইবেন। বলা 

বাহুল্য, এই টাকায় নৃতন সেতু নিশ্মিত হইলে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি পুর্ণভাবে 
আপনাদ্দেরই নিজস্ব হইবে। আপনি ইতিপুব্রবে আপনার প্রেরিত পূর্বব পত্রে 
জানাইয়াছিলেন যে, আপনি ইহার অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু 

এ সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কারণ নূতন রাস্তায় যে 

কয়েকটা সেতু নিশ্মিত হইবে, তাহাদের মধ্যে একটী আপনাদের প্রদত্ত টাকায় 
তৈয়ারী হইতে পারিবে । 

সেতু নিণ্মিত হইলে পর একথগু মন্মরপ্রস্তরে আপনাদের দানের যথাযোগ্য 

বিবরণ খোঁদিত হইবে এবং উহা সেতুগাত্রে সংলগ্ন কর! হইবে। 

উপরিলিখিত প্রস্তাব আপনার অনুমোদিত হইলে যে নদীর উপর সেতু 

নির্মিত হইবে সেই নদীর নাম এবং সেতুর নক্স। আপনার অবগতির জদ্য 
পাঠাইয়। দিব। 

চি. 



পাস্তা শাাজন্ডী 

জ্ঞাসপাভীঢল দীন 

| শা নরসিংহচন্দ্র রায় ১৮২৬ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল নেটিভ হাসপাতালের 

'বর্তৃপঙ্গ হইতে এই পত্রখানি প্রাপ্ত হন ।-- 

-. গভণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মহাশয় নেটিভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে 
'জানাইয়াছেন যে, আপনারা এই হাসপাতালে ২০০০০২ টাকা দান করিয়াছেন । 
এই বিরাট দানের জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশে আমি আপনাদিগকে কর্তৃপক্ষের 

খরন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

 আপনাদিগকে আরও ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, টাদা-দাতৃগণের 

বব্ব্া সভায় আপনাদের নাম উপস্থাপিত কর! হইবে এবং নেটিভ হাসপাতালের 

ক্তৃপিক্ষতূক্ত হন্বাঁর অর্থাৎ গভর্ণর হইবার দাবীর বিষয়ও নিঃসন্দেহে এই 

ক্সভাতে আলোচিভ'ও গ্রাস হইবে। 

নন।জ। বাহাছুতেরর সনন্দ 

_ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাষ্টরাঁজ| নরসিংহচন্দ্ রায় বাহা- 
ছুরের নিকট ফরাপী ভাবায় নিম্নলিখিত চিঠিখ।নি ১৮২৬ খুঃ ১৯শে মে প্রেরণ 
করেন ৪ | | 
আপনার গুঁদার্য ও সগসাহস আপনাকে সমাজে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে ; 

বংশগৌরবে ও পদমর্ধ্যাদায় আপনি সর্বত্র সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণের 
গৌরবভাজন হইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থন।, আপনি শান্তিতে থাকুন । 
গ্ুরুষানুক্রমে আপনারা রাঁজানুভক্ত এবং সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ! গভর্ণমেণ্ট 
প্লুনঃ পুনঃ ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি দেশের এবং দশের 
ক্কল্যাশকর কর্ম করিতে সদাঁই আগ্রহান্বিত এবং তাহা করিয়াও থাকেন। এই 
সকল কারণে আমি আপনাঁকে রাজা এবং বাহাদুর উপাধে প্রদান করিয়| 

আপনার সম্মান বদ্ধন করিলাম । আপনি অতঃপর চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার 

করিবার অধিকার পাইলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে আপনি এই যে রাজ- 
'য়ান ও উচ্চসন্্রমসূচক উপাধি লাঁভ করিলেন, আশ করি, আপনি ইহার 
দ্যবহার করিবেন এবং আপনার রাজভক্তি ও দেশের কল্যাণসাধনে অনুরাগ 
ও আকাঙ্ক্ষা! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 

দন্রবাঢর উপস্থিতির সনন্দ 

&ু রাজা নরসিংহচ্ন্্র রায় বাহাছুরকে ১৮২৪ শ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে 
'স্ীভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মার্কনটন সাহেব এক পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন যে, 



পান্তিবান্রি্ ইরঞ্ডিহাওন : ৮ 

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেম, অতঃপর টা 
দরবারে উপশ্থিত হইবেন। . র 

উক্ত খুষটাব্দের ২০শে জানুয়ারী আর একখানি পত্রে তিনি আরও স্পষ্ট 

করিয়াই বলেন যে, বড়লাট ৰাহাছুরের লেভিতে আপনি যোগদান করিবার 
অনুমতি পাঁইয়াছেন এবং বড়লাঁট বাহাদ্বর আমাকে এ সংবাদ আপনার নিকট 

পাঠাইতে বলিয়াছেন। 

গুক্সীতীচর্থ ঘাইম্ার ছাড়পত্র 

১২৪৯ হিজরী ১৫ই স্থকুর তারিখে অর্থাৎ ১৮৩৩ খুষ্টাব্বের 8ঠ1 জুলাই 
তারিখে গভর্ণমেন্ট রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাছুরকে পুরীতীর্ঘে যাইবার জন্য 
এক ছাড়পত্র (75590,0::) দান করেন। মূল ছাঁড়পত্র-খানি ফারসী ভাষায় 
লিখিত, উহার বাজগল৷ অনুবাদ নিন্ে প্রদত্ত হইল ৫ 

শুল্ক বা কর-সংগ্রহের কলেকটরগণ, প্রহরী ও শান্ত্রীসকল, রাস্তা ঘাটের 
রক্ষকদল, তোমরা জানিয়। রাখ যে, রাঁজ। নরসিংহচন্দ্র রায় বাহান্বর হাটা! পথে 
কলিকাতা হইতে প্রীপ্রীজগন্নাথতীর্থে গমন করিতেছেন। তাহার সহিত নিম্ন- 
লিখিত লোকজন ও জিনিষপত্র আছে । মহামান্য ঝড়লাট বাহাদুরের আদেশমত 

আমি তৌঁমাদ্দিগকে জানাইতেছি যে, অসঙ্গত কর আদায়ের জন্য তোমরা! কেহ 

পথে ব। ঘাঁটিতে তাহার গতি রোধ করিবে না; কিন্তু তত্বিপরীতে তাহাকে 
রক্ষা করিবে এবং তোমাদের নিজ নিজ ঘণাটির ভিতর দিয়! তাহাকে নির্বির্গ্কে 

ঘাইতে দিবে । ষে কর গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে ধার্য আছে, তাহ! তিনি 
বিন৷ আপত্তিতে প্রদান করিবেন। তোমরা এই আদেশ বিশেষ ভুরুরি বলিয়। 
জানিবে এবং তদনুসারে কণ্ম করিবে । তিনি লোকজন ও জিনিষপত্র সঙ্গে 

যাহ! লইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ £-_ 
হস্ী৮০১254৮। ২টা, ঘোড়া, ..১১১১১০০। ১০টী, গাঁড়ী.-.১১১১০, ২০খান 

পালকী************ ১৬খানা, পশমী, সোণার জড়িদার ও অন্যান্য পরিধেয় ১ প্রস্থ 
সোণার ও রূপার থালা.*******-***১প্রস্থ মালপত্র ও কার্পেট প্রভৃতি '********* 
১প্রস্থ, সশস্ত্র অনুচর, শান্ত্রী ও প্রহরী ........১...১৩৩জন। 

কুমার আ্ীজক্মার লাক 

রাজকুমার রায় রাঁজ। নরসিংহচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান ; তিনি তাহাদের 

পৈতৃক বাটাতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ। নরসিংহচন্দ্র রায়ের ছ্ই সত্রী--সরম্বতী 

ও চুলীমণি । রাজকুমার রায়ের শ্যাম! নান্মী এক ভগিনী ছিলেন । 



রে পান্ডান্ব স্াজশা্ী 

সন ১২৬৬ সালে রাজ নরসিংহচক্্র রায় তাহার একমাত্র সম্তান__রাজ- 

ফিসারকে রাখিয়া প্রলোক গমন করেন। তখন রাজকুমার রায়ের বয়স প্রায় 

৪৪ বসর | তিনি পৈতৃক বিষয় পাইয়া উহাকে বদ্ধিত করিবার অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক সমম তিনি প্রতারণায় পড়িতেন। তাহার পিতার 

রাঁজ। উপাধি ছিল বলিয়া তিনি “কুমার” উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্ত জনলাধারণ 
তাহাকে সম্মান করিয়া রাজা! বলিতেন। তিনি যেমন শাস্ত শিষ, তেমনই প্র- 
দুঃখকাতর ছিলেন ; নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাহার 

অনুরাগী ছিলেন। কুমার রাজকুমার রায়ের সরলতা ও যোগ্যতা দেখিয়া 

গভর্ণমেন্ট ১৮৬১ খুষ্টাকে তাঁহাকে অনয়ারি প্রেসিডেন্দী বা করিয়া 
দিয়াছিলেন। * ক | 

অনব্পান্রি মাজিন্রেট ও জষ্টিস্ অব.দি পিস্্ 

ইংরাজী ১৮৬১ খুষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে কুমার রাজকুমার রায়কে 

বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট কলিকাতাঁর অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। 
এই সঙ্গে উহাকে “জগ্িস অফ. দি পিস্ ফর্ দি টাউন অফ. ক্যালকাটা”র নিয়োগ- 

পত্র দ্রিবারও-ব্যবস্থা হয়। 

অস্ত্র আইঢেন অহ্যাহাতি 

১৮৮০ খুষ্টান্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিগন!র 
বেভারলি সাছেব কুমার রাজকুমার রাঁয়কে পত্র ছার! জ্ঞাপন করেন যে, ভারত 

গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৭৮ খুষ্টাব্দের ১১ আইন-মতে অস্ত্র আইনের আমল 
হইতে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। | 

কুমার রাজকুমার রায় এরূপ পরছুঃখকাতর ছিলেন যে, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত 
কোন ব্যক্তি অসময়ে অর্থের জন্য আসিলে তাহাকে বিমুখ করিতেন না। ভিনি 
যাহাদিগকে টাক! কঙ্ভ দিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের নিকট হইতে আর টাকা 

ফেরত পাইতেন না; এইবপে তাহার বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়। অধোধ্যার বেগমগণ 
ও মুচিখোঁলার নবার তীহার নিকট হইতে অনেক টাক! কর্ড লইয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহা আর পরিশোধ করা হয় নাই। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাঙ্বে যখন দ্বাপ়কানাথ ঠাকুরের 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখনও উহার কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। ইহাতে তিমি 

বড়ই মন্দ্াহত হন। এইরূপে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হন 

এবং এ সময় হইতে তিনি সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া খুব গল্প খরচে দ্গিরত 
থাকেন। তিনি বাজে খরচ একেবারেই ঈচ্ছন্দ করিতেন না এবং কোনও কাপ 
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বাধুগিরিতে মত্ত থাকিতেন না । কুমার রাজকুমার রায়ের ছুই স্ত্রী ছিলেন, আনন্দ- 

ময়ী ও প্রসন্নময়ী। আনন্দময়ীর এক কন্া কাঁলিদাসী। প্রসন্নময়ীর এক ক্ষন্টা 
দুর্গ দাসী এবং ছুই পুত্র-_রাধাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ । | 

কামার রাজকুমার রায় ১২৯৭ সালে প্রায় ৭৫ বসর বয়সে এক পুত্র রাধা 

প্রসাদ রায় ও ছুই কম্য! রাখিয়া ইহুলোক পরিত্যাগ করেন । দেবীপ্রসাদ রায় 

: তাহার জীবদশাতেই মার। ষান। 

ক্ুমান্ম আাধাপ্রসাদ বায় 

রাধা প্রসাদ রাঁয় কুম।র রাজকুমার রায়ের জ্যেষ্টপুত্র । অনুমান ১২৫৭ সালে 

পোঁস্তার বাটাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হন। লেখাপড়া শিখিতে তাহাকে বর্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পুনত্রগণকে 
লেখাঁপড়। শিখাইবাঁর জন্য তাহাদের পিতার বিশেষ কোন চেষ্টা ছিল না, তজ্জন্য 

রাধা প্রসাদ রায়ের উচ্চশিক্ষা পাইবার ইচ্ছ। পুর্ণ হইতে পারে নাই। 

_. রাধাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হয় নাই, কেবল দুইটা কন্যা। এই কন্যাদ্য়ের 
বিবাহের ময় তিনি তাহার বসত-বাটীর ভাড়াটীয়। তুলিয়া দেন এবং বাটাটী ভাল 
করিয়া মেরামত করিয়া লন। তাহার পিতার এরূপ স্বভাব ছিল যে, তিনি 

কখনও একটা গাড়ী কিম্বা ঘোঁড়। রাখেন নাই । কিন্তু রাধা প্রসাদ তাঁহার পিতাকে 

বুঝাইয়! গাঁড়ী-ঘোড়। রাখাইয়াছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যা্য়ের বিবাঁহের 
সময় কুমার রাজকুমার রায় জীবিত ছিলেন।* রাঁধাপ্রসাদ রায় অতিশয় দয়াবাঁন 
ও পরছুঃখকাতর ছিলেন; তাহার দ্বার অবারিত ছিল। তীহার কাছে কখন 

কেহ কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন না। তীহার একটা বাঁটী ছিল, 
আত্ীয়ম্বজন বিপর্দে পড়িলে সেই বাটাতে থাকিতে দ্রিতেন। মহারাজ! শ্যার 

প্রদ্যোতকুমীর ঠাকুর ও রাজ। দীনেত্র নারায়ণ রায় তাহার পরম বন্ধু ছিলেন। 

তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও বিপদে পড়িলে পরস্পর পরস্পরকে সাধ্যানুস।রে 

বিপদ হইতে রক্ষ। করিতেন । গীতবাগ্ে রাধাপ্রসাদের খুব সখ ছিল। তিনি 

দেশ বিদেশ হইতে গায়ক আনাইয়া তাহাদের গান শুনিতেন। অস্ত্র আইন 

হইতে তাহার ছাঁড় ছিল।- তিনি বহু সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া রাজভক্তি ও 
সন্থদয়তার পরাকাষ্ঠ৷ দেখাইয়াছিলেন। . 

রাধা প্রসাদ রায় যদ্গিও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি এরূপ বিষ্ভানুরাগী 
ছিলেন যে, স্বয়ং “বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা” “বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্থুম,৮” “বিজ্ঞান-নীতি- 
'প্রসূন”, ও এবঙে বর্তমান বিবাহু-প্রণালী” নামে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়! 

নাধারণকে বিতরণ করিয়াছিলেন । নিজে বালো ভাল রকম শিক্ষ। প্রাপ্ত হন নাই 
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( "য়া বিষ্তাশিক্ষার অভাৰ যে কত, তাহা। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং এই.অভাব 

দূর করিবার জন্য তিনি “কুমাঁর রাধা প্রসাদ ইনষ্রিটিউশন” নামে একটা উচ্চ ইংরাজী 

বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। এই বিষ্ালয়ে গরীব ছাঁত্রদ্িগেয় বিনা বেতনে, 

পড়িবার ব্যবস্থ! আছে এবং পরীক্ষার ফল বাহির হুইলে কৃতী ছাত্রদিগকে দুই 

বগুসরের জন্য মাসিক বৃত্তি দেওয়। হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়. তিনি বিদ্ভালয়টা 

প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর মধ্যে মারা যান। | 
তাহার পুত্রসন্তান ন। থাকায় কমিষ্ঠ কন্যার মধ্যম পুত্র গৌরমোহন মল্লিককে 

: শৈশব হইতে তিনি আপন কাছে রাখিয়। পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেন। 
: রাধাপ্রসাদ রায় ১৩০৯ সালে পত্তী কস্ত্ীমপ্তরী দাসী ও নাবালক আতুপ্ুর 
_হরিগ্রসাদ রায়কে রাখিয়া! ইহলোক পরিত্যাগ করেন | 

রাণী কুভ্ভরীমঞ্জরী দীসী ও 
নুমান্ল বিক্ুওপ্রসাদ নায় 

কস্তরীমঞ্জরী দাঁসী তাহার পতির মৃত্যুর পর বড়ই শোকগ্রপ্ত। হন এবং 
অতিশয় অসহাম্ম অবস্থায় পড়েন। এই সময় তাহার কনিষ্ঠ জীঘাতা রসিকলাল: 
মল্পক তাহার তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ১৩১০ সালে হরিগ্রসাদ, রায় 

সাবালক হইলে হরিপ্রসাদ রায়ের মাতুল প্রমথনাথ মল্লিক কম্তুরীমঞ্জরীর নিকট 

হইতে হরিপ্রসাঁদ রায়ের বিষয় পৃথক,করিয়া লইয়া নিজের তত্বাবধানে রাখিয়ঠ- 
ছিলেন । হরিপ্রসাদ রাস্ম বসত-বাটীর সদর ও রামলীলার বাগান এবং. ক্তুরী-, 

মঞ্জুরী দাসী বসত-বাঁটার অন্দর প্রাপ্ত হন। ১৩১২ সালে কস্তরীমঞ্জরী স্বগাঁ় 
_রাধাপ্রসাদ রায়ের নির্দেশমত গৌরমোহন মল্লিককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়। 
ইহার নাম বিষুপ্রসাদ রায় রাখেন। 

ক্তরীমঞ্জরী দাসী যে অতিশয় দানশীল! ও পরদুঃখকাতর ছিলেন, তাহ। 

স্তাহার কতিপয় কান্তি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৩১৩ সালে তিনি 

ৃ বাতরোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে তিনি প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়। কষ্ট পান। 

পরে ডাক্তীর এন, এন, ব্যানার্জি এই রোগের কথঞ্চিত উপশম করিয়া 

(দেওয়ায় তিনি ডাক্তারী চিকিৎসার উন্নতি ও দরিদ্র রোগীগণের রোগ-মুক্তির 

জন্য ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জির পরামর্শানুসারে বেলগাছিয়ার হাসপাতালটাকে 
দোতলা! করিয়। দেন। 

১৩১৪ সালে বিষুওপ্রসাদ রায় এই হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করেন। 
হাসপাভালটা নিম্মাণ করিতে কস্তরীমঞ্জরী দাঁলীর প্রায় ৫১০০০ টাকা ব্যয় 



গ্যান্তিরহা তব হর্তিহা ২৯ 

হইয়াছিল। এস্থানে ইহার একটা ওয়ার্ড আছে; তথায় দরিন্ুগগ বিনা ঝষে. 
স্থচিকিসা, পাইয়। থাকে।, এই. হাঁসপাতালটির নাম “এলবা্ট ভিক্টর, 
ইাঁসপাতাল।৮ কস্তরীমঞ্জরী দাসী কেবল ইহা করিয়া নিরস্ত রহিলেন না, 

তাহার সপুকার্ষ্যর প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক 

চিকিত্সকগণের মধ্যে একজন, প্রধান ডাক্তার ডি, এন, রায় কন্তুরীমঞ্জরী দাসীকে 

বেলগেছিয়া হাসপাতালের মত একটা হোমিওপ)াথিক হাসপাতাল করিবার 

জন্য বলেন। ইহাতে তিনি বিবেচনা! করিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই ইহা 

একটি আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। এমন অনেক রোগ আছে, যাহা কেবল 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, অথচ এই চিকিতসা-প্রণালী শিক্ষ। 

দিবার জন্য হাসপাতাল নাই। | 

এই সকল আলোচন। করিয়া কস্তরীমপ্ডরী দাসী হোমিওপ্যাথিক 
হাসপাতালের জন্য সারকুলার রোডের উপর প্রায় ১৫০০০. টাক দিয়! একটা 

জায়গা কিনিয়া দেন। এখন এ জায়গায় হোমিওপ্যাথিক ই।সপাতাল 

বিদ্ভমান রহিয়াছে । “কলিকাতা হে।মিওপ্যাথিক হম্পিট্যাল সোসাইটা”র 

এই হাসপাতাল সম্ভবপর হইত না, যগ্ভপি পোস্তার রাণী কন্তুরীমগ্তরীর জীবন 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা .ঘারা রক্ষিত না হইত । তিনি ১৯০৯ খুষ্টাব্ডে 

কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ২৬৫নং আপার সারকুলার রোডে হাঁসপাতাল-বাটা 

নির্মাণ এবং জায়গা! খরিদ করিবার নিমিত্ত ২২০০০ বাইশ হাজার টাকা দান 

করিয়াছিলেন ।” 

রামমোহন লাইব্রেরী যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কস্তুরীমগ্ডরী দাসী এই. 

লাইব্রেরীর যাবতীয় ইতিহাঁস-পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। তিনি এইরপে 
সাধারণের উপকারার্থ অনেক সত্কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। 

কন্তুরীমগ্তরী দাসী ঠাঁকুরপুজ। করিতে বড় ভালবাসিতেন।, তিনি তাহাদের 
পৈতৃক ঠাকুর ৬শ্যামস্ন্দর জীউর তিন হস্ত পরিমাণ উচ্চ একটী ন্বর্ণময় 
সিংহাসন করিয়া দিয়াছেন। পৈতৃক রামলীলার বাগান তাহার অংশে 

ন| পড়ায় তিনি বেলুড়ের মঠের দক্ষিণ দ্রকে অবস্থিত গঙ্গার উপরে একটা 
বাগান ক্রয় করেন। 

কস্তুরীমঞ্তরীর সদর বাটা নিক্ অংশে নাথাকায় ১৩১৯ সালে বিষুগ্রসাদের 

স্বার| তিনি স্দূর-বাটার নিম্মাণকার্ধ্য আরন্ত করান; কিন্তু বড়ই পরিতাপের 
বিষয় যে, বাটা প্রস্তুত হইবার পূর্বেই ১৩২* সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন । 



১৩ পা্ভার রাজন্বাটী 
কুমাজ হরিপ্রসাদ ব্রাক 

রাঞ্জকুমীর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। দেবীপ্রসা্দ রায় এক পুত্র ও এক কন্যা 

রাখিয়া ১২৯৪ স'লে জীবদ্দশায় প্রায় ২৮ বর বয়সে মার! যান। তাহার 

পুত্র হরিপ্রসাদ রায় তীহাদের পোস্তার আদি বাটাতে বাস করিতেন। তিনি 

রমানাথ কবিরাজ লেন নিবাসী শ্রীযুত কালীদাস চন্দ্রের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী 

মখীসোন! দাসীকে বিবাহ করেণ। ইনি গোবিন্দথন্দরী আযুর্বেধ্দ হীসপাতালে 
১০০০৯ দিয়াছেন ও পাণিহা টারপাটবাড়ী'তে অন্যুন ২৫০০২ ব্যয়ে গ্রন্থমন্দির 
নিম করাইয়৷ তথায় তাহার স্বামীর আবক্ষ প্রস্তর মৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 

প্রসাদ রায়ের পণুপক্ষী পুিবার সখ ছিল। তিনি তাহার পৈতৃক 

[লী মলীল| বাগানে নান| দেশ-বিদেশ হুইতে পণু-পদ্ষী আনাইয়৷ রাখিতেন। 

ছরিপ্রসাদ রায় এক কন্যা! শ্রীমতী প্রতিভা স্ুুন্দরীকে রাখিয়। পরলোক 
গমন করেন। শ্রীমতী প্রতিভ। সুন্দরীর সহিত বনুবাজার গ্রীট নিবাসী 

ঈমিদার ৬বিপিনবিহারী ধর মহাশয়ের পৌল্রস্থদর্শন জমিদার 

শ্রিমান পশুপতি ধরের বিবাহ হইয়াছে। পশুপতি বিদ্বোৎসাহী, 

রাজভক্ত ও নানু! জনহিতকর কার্যে ব্রতী। এক কথায়, তিনি নানাগুণভূষিত 

আদর্শ জমিদার। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে করোনেশন মেডেল প্রদান করিয়া তাহার 

গুণের সমাদর করিগ সম্মনিত করিয়াছেন! তাহার উপস্থিত এক পুত্র 
শ্রীমান্ বিশ্বনাথ ও হই কন্যা_তারা, ও মীরা। শ্রীমান্ বিশ্বনাথই কুমার 
হুরিপ্রসাদের একমাত্র দৌহিত্র! 



কানপুর মুধোপাধ্যায়-বংশ 
এডডভাঢকট শ্রীযুক্ত স্ুতেরেশচক্দ্র মুতখাপাধ্যায়, বি, এল, 

কানপুরের মুখোপাধ্যায়-বংশক্চ বর্ণনা-প্রসঙ্গে রামলোচনের রামজীবন, ছকুরাঁম, 

ঘনশ্যাম ও রাঁমনারায়ণ নামে যে চারিটী পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার! 
পরস্পর পৃথক হুইয়া তীহাদিগের পৈতৃক গড়বেষ্টিত-বাস্ত বিভাগ করিয়া লওয়ায় 
তাহাদিগের বংশধরগণ বড়, মেজ, সেজ ও ছো'টর বংশ বলিয়া পরিচিত হন। 

জ্যেষ্ট রামজীবনের জীবন গ্রামেই কাটিয়া যায়। তিনি যথেষ্ট সঙ্গতিশালী ন| 
হইলেও অতীব ধাম্মিক ও ক্রিয়াবান ছিলেন। প্রতিমাসে তাহার বাটীতে 
একবার ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত।| তীহার চারিটী পুত্র উদয়, ঈশ্বর, কৈলাশ ও 
কালিকুমার। দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের সময় ইহারা সকলেই 

কলকাতায় আসিয়া! ইংরাজী শিক্ষ' লাভ করেন। কালিকুমার পরে উইলসন 

হোটেলের কৌধাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উইলসন সাহেব প্রতিষ্ঠিত এই হোটেল 
এক্ষণে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল নামে প্রচলিত | কলিকাতায় চাকুরীতে কালি- 

কুমারের যথেষ্ট অর্থাগম হয় ও তিনি কাণপুর ও নিকটবর্তী গ্রামে অনেক 
ভূসম্পন্তি অজ্ভন ও পাঁকা বাটা প্রস্তত করান। কাণপুর গ্রামে পাকা বাটা 
তহাঁরই প্রথম। কালিকুমার তাহার ছুই পুত্র শশী ও গণেশকে ইংরাশীতে কৃতবিদ্ধ 

করেন ও ওভ্তাঁদ রাঁখিয়। গীতবাগ্য শিক্ষা দ্রেন। শশীভূষণ প'.র ক্লেরিওনেট 

বাদকরূপে প্রসিদ্ধ হন ও ৬গোপাললাল 'শীল স্থাপিত অরোরা থিয়েটারে 

নুরদাতার কাধ্য পান। তীহার প্রণীত গৎ এখনও কলিকাতার অনেক 

কনসার্টদলের অবলম্বন । গনেশ ক৯-সঙ্গীতে বিশেষ পারদদশিতা লাভ 

করেন। | 
বৈষয়িক ব্যাপারে কালিকুমীরের কোন পুত্রই উন্নতি লাভ করেন নাই। 

জ্যেষ্ঠ শশীডূষণের অল্প বয়সে মৃত্যু ঘটে, কনিষ্ঠ গনেশ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ত্যাগ 

করেন। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় কাঁলিকুমারকেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চাকুরী 
হইতে অপশ্যত হুইতে হয়। ফলে সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়। তাহাকে 
পুনশ্চ কানপুরে আসিয়! বাস করিতে হয়। ৭৪8 বসর বয়সে ইং ১৯০৩ সালে 

হাওড়া গঙ্জাতীরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার সহধন্মিণী নবকুমারী দেবী তাহার 

২ বৎসর পূর্বেব পরলোক গমন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি 
বৃহ সংসার প্রতিপাঁলনের ব্যয় ভারে কালিকুমারকে বিশেষ কাতর হুইয়া পড়িতে 

হয় এবং তিনি তাহার কতক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। 
৩৩ পৃঠদ্ব্য 



৯০ ৮১৬৪ 
প্রথম ইংরাজী নবীশদ্িগের যে আচার ব্যবহারের দোষ ঘটে, কালিকুমারকে 

তাহা স্পর্শ করে নাই ; পরন্ত এ শিক্ষা তীহাকে বিশেষ হিন্দুভাবাপন্ন করে। বর্ম 

হুইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার পর তিনি বেতনভোগী পণ্ডিতের সাহায্যে প্রত্যহ 
প্রাতে ও বৈকালে হিন্দ্ুশাস্্র অধ্যয়ন করিতেন । সাধারণের শান্তর শিক্ষা-কল্লে 
তিনি বাঁটাতে বনুদিনব্যাগী পাঠ ও কথকতা দেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
পলিবাস সন্ত্বেও পরনিন্নী, পরচর্চ1! অথবা মামল। মোকর্দমায় তিনি কখনও লিপ্ত 

হন নাই। তাহার বাটীতে বার মাসে তের পার্ধবণের অনুষ্ঠান হইত। অর্থকষ্ট 
'কখনও তাহাকে এই সব ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার প্রবৃত্তি দেয় নাই। 

'ভগবতচিন্তায় ও স্দালোচনায় তাহার সময় কটিত। বাগানে ও বিভিন্ন চাঁষে 
তাহার উত্সাহ ছিল । তিনি নান! বৃক্ষ-লত। বীজ বুব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া! বৃহৎ 

বাগান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তীাহার উত্সাহ ও আদর্শে কাণপুর ও 

নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে প্রথম গোল আলুর চাষ প্রবস্তিত হয়| গ্রামের জলকষ্ট 
নিবারণ নিমিত্ত তিনি বৃহ পুষ্রিণী খনন ও তাহার বাঁধ। ঘাট প্রস্তুত করাইয়।| 

দিয়া গিয়াছেন ও গ্রামের অন্যান্য অনেক সাধারণের হিতকর-কাঁধ্য করিয়] 
গিয়াছেন। 

কালিকুমাধের কনিষ্ঠ পুত্র গণেশচন্দ্রের ৬3 বতসর বয়সে ইং ১৯২৬ সালে পরলোক 

ঘটে। তাহার তিন পুত্র স্থরেশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র। স্থরেশ তাহার 
মাতুলাশ্রম চন্দননগরে বাঁস করিরা ফরাসী স্কুল হইতে এপ্টেন্ন ও হুগলি কলেজ 
হইতে ফাষ্ট-আটস পাস করিয়া ইং ১৯০৬ সাঁলে কলিকাতায় আসিয়! রিপন কলেজে 
শিক্ষলাভ করেন। রিপন কলেজে তাহার ৬হ্রেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত 
সাল্চাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয় এবং অনতিবিলন্বেই তিনি তাহার মতানুলম্বী হন। 
ইং ১৯*৫ সালে বি-এ পাশ করিবার পর কিন্তু তাহার মতের পরিবর্তন ঘটে 
এবং তিনি তত্কালীন “গরম” দলে যোগ দেন ও “বন্দেমাতরম” কাগজের 
সম্পাদকীয় বিভাগে ৬শ্যামস্্ন্দর চক্রবর্তী, ৬বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 
প্রভৃতির সংশরবে আসেন। পরে রাজনৈতিক আলোচনার সাফল্যে সন্দিহান 
হইয়া ইং ১৯০৯ সালে বি-এল্ পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতী কার্ধ্ে নিযুক্ত 
আছেন। তিনি ইংরাজীতে [,8%/ 0৫ 05019 8100 11)001550 নামে এক 

আইনের পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার ছুই ভ্রাতা পরেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র 
তাহার উত্পাহে €০0108] শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। পরেশচন্দ্র 0০110 
9৩৪ স্বরূপে কয়লার খাদে নিযুক্ত ও দীনেশচন্দ্র 518৬ ৬৬০%1180০০ €& 

০০র এক কারখানার কণ্মকর্তা | 
; বাঙ্গালীর স্বাধীন ব্যবস! করা উচিত বোধে স্থরেশচন্দ্র তাহার জোস্ঠ পুত্র 



পারিষারিক ইতিহাস ৬ 
মনীন্দ্রমোহনকে ইং ১৯২৩ সালে চ101075)) 106 61595 নামে এক ছাপাখানা 

করিয়। দিয়াছেন। এ ছাপাখানায় পরে ত'হার কনিষ্ঠ পৃত্র মনোজমোহনও নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বর্তমানে এই ছাপাখানা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং আমরা এই 
পুস্তক মুদ্রাঙ্থন ব্যাপারে মুখাজ্জি প্রেসের অনেক সাহায্য পাইয়াছি। হুরেশচচ্ের 
মধ্যম পুত্র মনমোহন বি-এল্ পাশ করিয়া আলিপুরেই ওকালতী করিতেছেন। 

সুরেশচন্দ্র হাওড়া জেলার রাজাপুর গ্রামবাসী ৬দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ব 

মহাশয়ের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি ২০ বসর হইল বিপত্বীক। 
সাধারণের হিতকর কার্যে তাহার যথেষ্ট উত্সাহ | তাহার চেষ্টায় ও সাহায্যে 
মুন্সীহাট হইতে পেড়ো পর্যযস্ত পাকা রাস্তা হইয়া বর্তমানে মোটর চলিতেছে । 
কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ ২21 00179]97 0310856 0082াহ, [10500081007 

নামের স্কুলের তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা ও বর্তমানে ৬1০6 165190171. 

স্থরেশচন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবীর স্গলী জেলার অন্তর্গত 

দেবানন্দপুর হাল বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ 
হইয়াছে। ইনি ভবানীপুরের বিখ্যাত ৬জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা নব- 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক বংশধর । নিশিকান্ত বাকুড়া জেল! জজ 
আদালতের কম্মচারী | | 

স্থরেশচন্দ্ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রমোহনের চারিটা পুত্র ; মধ্যম মনোমোহনের 

একটা পুত্র এবং কনিষ্ঠ মনোজ মোহনের একটি কন্যা! হইয়াছে | হ্থুরেশচন্দ্রের 

কন্যা মায়াদেবীরও দুইটা পুত্র সন্তান হইঘ়াছে। 

একালিকুমার মুখোপাধ্যায়ের বংশীয়গণ এখনও স্গতাব নৈকুশ্য। তাহার 

পৌত্রগণের মধ্যে স্থরেশচন্দ্র কালিকুমাবের অজ্জিত কলিকাতা টাপাতলার 

৪নং নিলমণি দত্ত লেন বাটাতে বৎসরের অধিক সময়ই বাস করিতেছেন । পরেশ 

চন্দ্র বেহালা৷ ব্রাহ্ম সমাজ রোডে নূতন বাটা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দীনেশচন্দ্র 

কলিকাতা রাধানাথ মল্লিক লেনে এক বাটা খরিদ করিয়া পুত্র কন্তাদি সহ বাস 
করিতেছেন । 
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চিৎপুভরন্র আদি” চিরপ্রসিদ্ব* সর্বজনবিদিত 

- চিত্তেশ্বরী মাতা_ 
কাশীপুনেবর 

ীশ্লী/জয়চণ্তী চিত্বেশ্বরী দুর্গীমাতার 

_ সেবাইতগণের কথ।-__ 
ধারার এড (টি গিরি) হেত 

সাধু নরসিংহ ত্রহ্গচাব্বী শু ভাহার 
তযোগবলের কথ। 

১৫৮৬ সালে নরসিংহ ব্রদ্ধাচারী নামে জনৈক সাধু কাশীপুরের গঙ্গাতীরে 
যোগ সাধনা করিতেন । স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ও নির্জন ছিল এবং সেওড়ীফুলীর 
রাজার জমিদাঁরীর অন্তভূক্ত ছিল। পরে মহাঁপ্রভূ শ্রীচৈতগ্য দেবের অন্তরঙ্গ 
পার্দ, অগ্রবীপের ঘে।ষপাড়ার বাস্থদেব ঘোষের বংশধর- বদ্ধমাঁন জেলার সীমানায় 

মবস্থিত ও যুণিদীবাদ জেলার অন্তর্গত কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোঁষের 
পত্বী__উক্ত সেওড়াফুলী রজার কন্য। এ জমি ওয়ারিশান্ স্তরে প্রাপ্ত হন। তিনি 

সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারীর কঠোর তপস্যা ও যোগ-বিভূতির পরিচয় পাইয়া এ 
স্থানের সংলগ্ন ৩৬ বিঘা জমি তাহাকে ব্রন্দোত্তর স্বরূপ দান করেন। এইরূপে 
দান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী এ স্থানে পঞ্চমুণ্তী তারাচক্র আসন করিয়া তন্ত্রমতে 

সাধনা করিতে থাকেন। তিনি দশ মহ্াবিদ্ভার অন্তর্গত আীশ্রীতারা মায়ের সাধক 
ছিলেন। এখনও তাহার “তারাচক্র” আসন বিদ্ধমান। তিনি সিদ্দপুরুষ ও 
বহুদর্শী তান্ত্রিক জ্যোতিষী ছিলেন এবং যোগবলে অনেকের রোগমুক্তি ও 
মনস্কামন! পূর্ণ করিতে পারিতেন। 

শ্রীত্রী৬ঠজয়চণ্ভী চিত শ্বরী ছুর্গামাতাবর 
উতৎ্পতি কথ! 

সেওড়াফুলি রাজার কন্য। শ্রীশ্রীতার! মায়ের সাধক নরসিংহ ব্রঙ্গচারীকে যে 
৩৬ বিঘ! জমি দাঁন করেন, তাহা গম্ভীর নৈসর্গিক দৃশ্যপূর্ণ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। 
সাধু নরসিংহের অদ্ভুত যোৌগবল ও কঠোর তপস্যার কথা চতুদ্দিকে প্রচারিত 
হইলে এস্থানে 'নংসারতাঁপদদ্ধ বহু নরনারী রোগমুক্তি ও সাংসারিক বাসন! 



স্ণর্রিববাল্রিক্ক হর্তিহা ১৮৮ 

কাঁমনা সিদ্ধির জন্য তাহার নিকট সমাগত হইতে থাকে এবং অনেকে তপঃসিদ্ধ 

্রক্মচাঁরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তখন তিনি এ স্থানে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার 

সন্কল্প করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিক্ষার করিবার সময় গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তর 

প্রদেশে শ্রীশ্রী৬জয়চণ্তী চিত্তেশ্বরী ছূর্গামাতার প্রতিম। মুক্তি প্রাপ্ত হন। মুক্তির 

সহিত একটা মন্ত্রও পাওয়া যায় । এই মন্ত্রেই দেবীর পূজা! হইয়৷ থাকে। 

কথিত আছে, বিখ্যাত রঘু ডাকাতের পূর্বপুরুষ চিত্ত ব1 চিতু ডাকাতের 

নামেই দেবীর চিত্রেশ্বরী নাম হইয়াছে । চিতু ডাকাত এই গভীর জঙ্গলে তাহার 
আরাধ্য! দেবী শ্রীশ্রীএজয়চন্তী চিত্তেশ্বরী দুর্গ মাতার পৃজ। সমাপ্ত করিয়া ডাকাতি 
করিতে বাহির হইত | গভীর চিত্ত-সংযমের সহিত এ মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন 

পূর্বক দেবীর পুজা সমাণ্ড করিয়া সে ডাকাতি করিতে বাহির হইয়া জাগ্রতা 
দেবীর বরাভয়ে অসাধ্য সাধন করিয়া আসিত, কেহই তাহার গতি রোধ 

করিতে পারিত না। দ্রেবী প্রপাদাৎ দুর্দান্ত দন্থ্য চিতু ডাকাতের ভয়ে ও চারি 

দিকে তৎুকর্তৃক নৃসংশ হত্যাকাণ্ড ও ধনরত্ব লুণ্টনে সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে, 
একদা রাজসৈম্যগণ তাহাকে ধৃত করিবার জন্য জঙ্গল অবরোধ করে। চিতু তখন 
দেবীর পূজায় তন্ময়চিত্ত ছিল। দেবীর পুজা সমাপ্ত হইয়া গেলেই দেবীর প্রসাদে 
সৈম্তগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে বিজয় লাভ করিতে পারিত। কিন্তু 
হঠাৎ পূজায় বিদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া! নিহত 
হয়। সেই হইতে শরীচিত্তেশ্বরী ছুূর্গামৃত্তি এ স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল। সাধু 
নরসিংহ এ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া এ স্থ।নে একটা পর্ণকৃঠির (চালাঘর ) ও গঙ্গামাটির 

বেদী নিষ্মাণ পূর্বক দেবীকে নিত্য পুজা করিয়া আমিতেছিলেন। দেবী সদ 
জাগ্রতা। তাহার নিকট যে কোন মনস্কামন! করিলে তাহ! সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
ইনিই চিওপুরের আদি চিত্তেশ্বরী জয়চণ্তী দুর্গামাতা এবং ইহার নামেই কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ চিৎপুর রোডের নামকরণ হইয়াছে । 

5দন্বী দক্ষিণাস্যা ০কন? 

এক সময়ে সিদ্ধপুরুষ কালীসাঁধক রামপ্রস'দ নৌকাযোগে গঙ্গ। দিয়! উত্তর 
দক্ষিণাভিমুখী শোতে গান গাহিতে গাছিতে যাইতেছিলেন। রামপ্রসাদের 
গানের প্রাণারাম স্বরলহরী যাহারই কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইত, তাঁহারই অন্তর 
তাঁপদগ্ধ সংসারের জ্বালামালা ও কল-কোলাহল হইতে মুহূর্তের জন্য অপস্যত 

হইয়া স্বর্গের চির স্থশোভন নন্দন রাজ্যের অপাঁধিব আনন্দরসে বিভোর হইত। 
একদ। তিনি যখন গঙ্গাগর্ভে অর্ধ নিমর্জিত হইয়া সান করিতে করিতে মাতৃ 
নঙ্গীত গাহিতেছিলেন, তখন দৈবক্রমে নৌকাযোগে সেই দিক দিয়া বঙ্গেশ্বর 



১৯ ক্ষাপ্দীপুা 
নবাব সিরাজ্জুদৌল্লা যাইতেছিলেন। তিনি সেই অপাঁথিব সঙ্গীত স্বর-লহুরীতে মুগ্ধ 
হইয়! ততক্ষণীশ সাধক রামপ্রসাদকে নৌকায় তুলিয়া কাঁলীবিষয়ক সাধন সঙ্গীত 
শ্রবণ করিয়াছিলেন। আর একবার নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সান্ধ্য বায়ু সেবনে 
গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপ্রসাদের প্রীণমাতাঁন মাতৃসঙ্গীত শুনিতে 

পাইয়। পর দিনই তাহাকে পরম সমাদরে তাহার রাজ সভায় ডাকিয়া লইয়া- 

ছিলেন । যাহু। হউক যখন সাধক রামপ্রসাদ গঙ্গার শ্রোতে নৌকায় গান গাহিয়। 

যাইতেছিলেন, তখন দেবী চিত্তেশ্বরী বলেন_-“গান বড় শ্রতিমধুর, কে গান গাচ্ছিস্ 
দাড়িয়ে যা।” কালীপাধক রামপ্রসাদ তখন মায়ের সাধন-সঙ্গীত গানে ধ্যান- 

বিভোর; দেবীর আদেশ তীহা'র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি স্রোতে নৌকা 
বাধিতে না পারিয়া বলিলেন__“মা, তোর গাঁন শোন্বার সাধ থাকে ত, তুই ফিরে 
যা” সেই হইতে দেবী চিত্রেশ্বরী পশ্চিমমুখিনী হইতে দক্ষিণমুখিনী হইয়া 
গেলেন। সাধক নরসিংহ ব্রহ্মচারীর শিষ্য-_তখনকার মন্দিরের সেবাইত পুজারী 
তারাচক্রের আসনে সাধনমগ্ন ছিলেন; তিনি উঠিয়া! দেখিলেন-_সাধক রাঁমপ্রসাদের 
গান শুনিতে যাইয়! দেবী শ্রীচিত্রেশ্বরী মা আমার দক্ষিণা স্যা হইয়াছেন! 

ক্রীশ্তীঞজয়চণ্ডভী চিততশ্বরী তদবীব্প সন্দির, 
0দনোতভর ও ০সবাইভগতশর কথা 

পুর্বে বল! হইয়াছে, সাধু নরসিংহ ব্রঙ্গচারী একটা ক্ষুদ্র চালা ঘর করিয়া 

রীঞ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর পুজ। করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে ফ্বোগবলে লোকের 

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে বলিবার অলৌকিক ক্ষমতা, দুরারোগ্য রোগমুক্তি 
ও দেবীর নিকট মানত্ করিয়া লোকের মনস্কীমন। সিদ্ধি প্রভৃতি দৈব কাধ্যে 
সাধক ব্রহ্মচারী ও দেবীর মাহাত্য ক্রমশঃ চারিদিকে প্রচারিত হইলে কাশী- 

পুরের জমিদার কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুর এ ক্ষুত্র চালা ঘরের স্থানে 
শরীপ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর একটা মন্দির গুহ নিন্মাণ করাইয়া দেন। সাধক নরসিংহ 
আন্তম ফালে তাহার প্রধান শিধ্কে দেবীর সেবাইত পদে অভিষিক্ত করিয়। 

মনোহর ঘোষ মহাশয়ের পত্বীর নিকট হইতে ব্রন্ষোপ্তর রূপে প্রাপ্ত তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি ্রশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর নামে দেবোত্তর করিয়া যান এবং এইরূপ 

নিয়ুম করিয়। যান যে, তাহার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে যিনিই সেবাইত পদে 

অভিষিক্ত হইবেন, তাহাকে আজীবন ব্রন্মচর্যযব্রতাবলম্বী ও জ্যোতিষ শান্তে পার- 

দর্শী হইতে হইবে। তীহার প্রধান শিষ্যও মৃত্যুকালে নিজ প্রধান শিষ্যকে 
সেবাইতের আসনে-ত্রক্ষচারীর পদে অভিষিক্ত করিয়া দেবীর পুজার ভার অর্পণ 

করিয়া যান। 
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স্টামস্ুন্দর ব্রন্সাচান্বী 

এইরূপে ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া শিষ্যপরম্পরাক্রমে সেবাইতের কাধ্যে 
চলিয়। আসার পর শ্যামন্ুন্দর ব্রহ্মচারী নামে জনৈক শিষ্য সেবাইত 
ও জ্যোতিষীর আসন গ্রহণ করিয়া দার পরিগ্রহ করেন। বিবাহাস্তেও 

তাহার ব্রহ্মচারী নাম ন। উঠিবার কারণ, এই দেবোত্তর সম্পত্তি 

ধিনি ভোগ দখল করিবেন, তীহাকে ব্রহ্মচারী বলিতেই হইবে, তাহা 

না হইলে তিনি সেবাইত পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না, ইহাই 

নরসিংহ ব্রহ্মচারীর আদেশ। এই আসন কৌল বা আদি তান্ত্রিকের আসন ; 

যিনি এই আসন গ্রহণ করিবেন, তাহাকে তান্ত্রিক ভাব; তান্ত্রিক আচার, 
তান্ত্রিক প্রচার ও তান্ত্রিকের আসন রক্ষা করিয়। জ্যোতিষীর কার্ষ্য চালাইতে 

হইবে। উক্ত শ্যামস্থন্দর ব্রন্মচারীর ছুই কন্যা--প্রথমা৷ যাঁুমণি দেব্যা ও দ্বিতীয়। 
ক্ষেত্রমণি দেবী। ক্ষেত্রমণির সহিত হালিসহর নিবাসী আনন্দমোহন রায় 

চৌধুরীর বিবাহ হয় ও চণ্ডিচরণ এবং তারাচরণ নাঁমে ছুই পুত্র জনমাগ্রহণ করে। 

শ্যামসন্দর ব্রক্মচারীর পরলোকান্তে যাদুমণি দেব্যা সেবাইত নুত্রে এই সম্পত্তি 
ভোগ ও আসনের কাধ্য চালাইয়া আমিতেছিলেন। যাছুমণির বর্তমানে 

তাহার কনিষ্ঠ ভগ্লী ক্ষেত্রমণি ও তীহা'র স্বামী আনন্দমোহন স্বর্গলাভ করেন 
এবং তিনিও নিঃসন্তান হওয়ায় তাহাদের দুই পুত্র চণ্ডীচরণ ও তাঁরাচরণকে 
এই স্থানে আনিয়া পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। 

_ চও্ভীচব্পণ ব্র্গচারী-- 

ক্রমে চণ্ডীচরণ সেবাইতের আসন অলঙ্কত করেন। তীহার সময়ে 

গবর্ণমেন্ট শ্রীস্ীচিত্েশ্বরী দেবীর উপস্থিত ৮৯১০ নং গান ফাউগুারী রোড 
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করিয়া কামান, গোলাগুলি ও বন্দুক নিম্দীণের কারখানা নি্মাণ করেন। 

সেই হইতে চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরসংলগ্ল আন্দাজ ৫ বিঘা! জমি বহিল। 

ইহু। ছাঁড়। আরও কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত ৩২নং ওয়ার্ডের সামিল 

শীলস্ গার্ডেন লেনে একলক্তে ৭ বিঘ। আন্দাজ জমি রহিয়াছে; পূর্বেবে গজ 

চিত্তেশ্বরী মন্দিরের নিকট ছিল, ক্রমে ক্রমে বহুদিন ধরিয়া চড়। পড়িয়। যাওয়ায় 
গবর্ণমেপ্ট দেবীর এ জমির সঙ্গে আরও কিছু জমি পাইয়াছেন। নতুবা ধরিতে 
গেলে, চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে গজ। প্রবাহিতা ছিলেন। 



১ হা্পীপুল্প 

_ তান্বাকুমার ব্রচ্মচারী-_ 

চগ্$চরণ নিঃসন্তান মৃত হইলে তীহা'র কনিষ্ঠ ভাতা তারাচরণ সেবাইতের 

অ।সন প্রাপ্ত হন। তারাচরণ কাশীপুরের উক্ত রাজ। বৈদ্যনাথ রায়ের এঞ্টেটের 

ম্যানেজার ছিলেন। পুর্র্বাশ্রমে তিনি একজন স্থদক্ষ নাট্যাভিনেতা ও নাট্য- 

শিক্ষকও ছিলেন, মহাকবি নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যাভিনেত। 
অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভ্রাতৃবিয়োগান্তে 

তিনি রাজা বৈগ্নাথ রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজারের পদ ত্যাগ করিয়া “তারাকুমার 

ব্রহ্মচারী” নাঁম গ্রহণ পুর্ববক সেবাইতের আসন গ্রহণ করিয়। একজন সুদক্ষ 

জ্যোতিষী হন “এবং কলিকাতার বু বহু সন্তরাম্ত জমিদার, ধনী ও দরিদ্র 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই মন্দিরের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং তাহার জ্যোতিষ বাক্য অব্যর্থ 

হইত । আমেরিক প্রভৃতি নানা স্থান হইতে তিনি বহু ্বর্ণপদ্কও পাইয়াছিলেন। 

তাহার হিন্দু, মুসলমান,জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা জাতীয় ভক্ত ছিল। তীহার! 

সকলেই ব্রহ্ষচারীর অলৌকিক শক্তি প্রভাবে চিত্তেশ্বরটী দেবীকে বিশেষ ভক্তি 
করিতেন। তীহারই প্রভাবে তদীয় এক শিষ্য কাশীপুর নিবাসী মহেন্দ্রলাল 
দাঁস( কলিকাতা ইলেক্টীক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মেন পাওয়ার হাউস যে 
স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানে তাহার আদি বসত বাটা ছিল) তীহার বসত 

বাটা ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি, বহু কোম্পানীর কাগজ এবং কলিকাতার কয়েকটি 

বাটা (যাহার মূল্য ৮৯ লক্ষ টাকা) মৃত্যুকালে উইল করিয়া চিত্তেশ্বরী 
মন্দিরের পার্থে চিত্তেশ্বর মহাদেব স্থাপন করিয়া! উৎসর্গ করিয়া! যান; কিন্তু 
কলিকাতার যে সকল সন্ত্রস্ত ভদ্রলোককে তিনি উইলের “অছি? নিযুক্ত করিয়! 

যান, তাহাদের বংশধরগণ এক্ষণে এ সকল সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। 

তারাকুমার বু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, কাবুলী; পার্শী, হিন্দি, সংস্কৃত, উৎকলী ও 

বহু বিদেশীয় ভাষায় তাহার দখল ছিল। এ এ ভাষায় তিনি ২১ ঘণ্টা 
ধরিয়। বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি চিত্তেশ্বরীর দেবোত্তর সম্পত্তির উপর 

দেবীর অন্যান্য মন্দির, নাট মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন নিজ দ্বিতল বসত বাটী ও 
নহবত খান। এবং ভোগ মন্দির নিম্মীণ করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত সন ১৩৩৫ 

স।লের ৫ই চৈত্র সঙ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেব তিনি কাশীপুর নিবাসী 
বৈকুণ্ঠ নাথ দের পৌত্র-শ্ীহুরেন্্র নাথ দে (সরস্বতী ) ও সিদ্ধেশ্বর ঘোষের 
মধ্যম পুত্র জ্ীভূপেশ্বর ঘোষের উপর সমস্ত মন্দির পরিচালনার ভার উভয়কে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়! অর্পণ করিয়! যান। ভূপেশ্বর ঘোষের অনুরোধে তিনি তাহার 
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একমাত্র পুত্র পঞ্চানন ব্রহ্মচারীকে তারাচক্রের আসনে বসাইয়া দেবীর সেবা ও 
পুজার ভার দিয়া সমস্ত মন্দির পরিচালনার ক্ষমতা উইল দ্বারা পঞ্চাননের স্ত্রী শ্রীমতী 
বিশ্বরাণীকে দিয় এক্সিকি উটিস্ক করিয়া যান । ইহার কারণ এই যে, প্শনন মন্দির 
প্রতিষ্ঠাত। সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারীর নির্দেশ অমান্ত করিয়া! তারাপিঠের সিদ্ধ তারা- 
সাধক বামাক্ষেপার পন্থী হইয়াছিলেন। 

পর্থানন ব্রচ্দচান্বী 

তারাকুমারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সাধক পঞ্চানন ব্রহ্মচারী বামাক্ষেপাঁর পন্থা 

হইয়াও তারাচক্রের আসন চালাইয়া আমিতেছিলেন। তিনি একজন তান্ত্রিক 
সাধক ছিলেন এবং তন্ত্ররত্ব, অন্ধ জ্যোতিষী, দৈবকার্ধ্য কৃতী ও নকুলাবধুত বলিয়। 
পরিচিত ছিলেন। একবার শ্মশানে উৎকট তান্ত্রিক কাধ্য সাধনের সময় ত্রিশুলের 

আঘাতে তাহার শরীরের রক্ত ক্রমশঃ দুষিত হইয়া বিষাক্ত হইয়া! যায় এবং 

অ.স্ত্রাপচার কালে চক্ষের শিরা নষ্ট হওয়ায় তিনি অন্ধ হইয়া যান। সন ১৩৪৫ 

সালের ২র বৈশাখ রাত্রি ৮ ঘটক ৪৫ মিনিটের সময় তিনি পরলোক গমন 

করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ অমাবস্যা ও অন্যান্য যে সমস্ত তিথিতে 

ভন্ত্রমতে বিশেষ ভাবে ঘণ্ট। বাজাইয়া পুঞ্জা, হোম এবং পুণশ্চরণাদি করিতেন, 
মৃত্যুর পরও পরলোকে না যাইয়া তিনি মন্দির প্রীণের চতুর্দিকে শব্খ ঘণ্ট! 
কাশর বাজাইয়। মন্ত্রোচ্চারণ ও শাস্ত্র পাঠ করিতেন। তীহার আছ্ শ্রাদ্ধ হইতে 

বাঁসরিক শ্রাদ্ধ পধ্যন্ত অনেকেই ইহ! শুনিতে পাঁইতেন। গত ২২শে চৈত্র 

বুধবার বাশ্সরিক ক্রিয়া! অস্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার বেলা ৪ 

ঘটিকার সময় তাহার পিগু লইয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়! দিতে যাইবার সময়. মদ 

ও কাচা মাংসপূর্ণ একটা মাটির কলসী নাট মন্দিরের ছাদের উপর ঢপ, করিয়া 

পড়ে । কলসীটি ভাঙ্গিয়৷ যাইয়া সমস্ত মদ মাংস মন্দির প্রাজণে ও নাট মন্দিরের 

চারি দিকে হড়াইয়া পড়ে । এমন সময় কতগুলি কাক ও চিল আসিয়। মাংস 

গুলি লইয়। চলিয়া যাইতে থাকে । পঞ্চাননের পত্বী বিশ্বরাণী দেব্যা পুরোহিতকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন-_-ভাহার এতদিন উদ্ধার হুয় নাই 3 

ভাই মন্দিরের চারিদিকে শাখ ঘণ্টা বাজাইয়। মন্ত্র পাঠ করিতেন, এতদিনে উদ্ধার 

হুইয়া স্বর্গে গেলেন |” এই উদ্ধার না হওয়ার কারণ এইরূপ অনুমান কর। যাইতে 
পারে যে, তিনি মৃত্যুর পর হইতে স্বপ্পে আভিভূঁতি হইয়। সময়ে সময়ে তদীয় প্রথম! 
কন্যা কুমারী অমিয়ার উপর “ভর' করিয়া তাহার পত্বীকে বলিতেন-_“তান্ত্রিকের 

মৃত্যু নাই। তাহার! এহিক দেহত্যাগ করিলেও অশরীরী ভাবে নিত্য.বিরাঞ্জমান ; 

ভুমি বৈধব্য বেশ ত্যাগ করিয়া মায়ের তারাচক্রের আসনে বসিয়া . তান্ত্রিক. 
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আচারাদি কার্যের দ্বার তাহার সেব! কাধ্যে লিগ হও । বলা বাহুল্য, পঞ্চাননের 

মৃত্যুর পর হইতে তারাচক্রের আমন অগ্ভাবধি শুন্য রহিয়াছে। পঞ্চামনের 

দ্বিতীয়া! কন্যা! কুমারী আরতি । 

ভুপশ্বন্প র্লিলিজিয়াস. ক্কীম ও 

- স্ত্রীঞ্জী*টিতত্শ্বক্মী মন্দিক্স-উল্লস্বন-কমিটি-_ 

শ্রীশ্ব৬জয়চগ্ডী চিন্তেশবরী দুর্গীমাতার মন্দিরের অন্যতম পরিচালক জ্রীযুত 

ভূপেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক | অগ্রত্থীপের বিখ্যাত ঘোষ 
পাড়ার মেল! ও গোপীনাথ জিউ বিগ্রহের কীত্তি কাহারও অবিদিত নাই। এই 
মেল! ও গোপীনীথ জীউর প্রতিষ্ঠাত। শ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ বাস্তু- 

দেবের বংশধর কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষের পত্বী সেওড়াফুলী রাজ 

নন্দিনীই গ্রীচিত্তেশ্বরী মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। এই মনোহর ঘোষের 

ংশে ৬সিদ্ধেশ্বর ঘোষ একজন দ্বেবদ্িজে ভক্তও ধর্্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় 
তারাকুমার ব্রহ্মচারীর সহিত তীহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একারণে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর 

ঘোষের পুত্র ভূগেশ্বর ঘোষকে তিনি পুত্রব ন্বেহ করিতেন এবং মৃত্যুকালে 
তাহাকে মন্দির পরিচালনার ভার দিয়া যান। ভূপেশ্বর ্রীপ্রীচিত্তেশ্বরী মন্দির 
উন্নমনের জগ্ “ভূপেশ্বর রিলিজিয়াস্ স্কীম” নামে একটি স্বীম তৈয়ার করিয়া! 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাহার চেফ্টীয় বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ 

সিংহ রায় প্রমুখ বহু সন্ত্ান্ত ব্যক্তির চিত্তেশ্বরী মন্দিরে শুভাগমন হইয়াছে। 
শ্শ্রীজগন্মাতা চিত্রেশ্বরী ছূর্গা পরমা বৈষ্ণবী এবং ভূপেশ্বর পরম বৈষ্ণব বাস্থদেবের 
বংশধর ; এই কারণে দ্রেবী কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়া তিনি মন্দিরে পশুবলি-প্রথ 
রহিত ক্রিয়৷ দিয়াছেন । ইহাতে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা পৌরহিত্য করেন। 
কথিত আছে, পূর্বে চিতু ডাকাতের সময় এই দেবীর সম্মুখে নরবলিও হইয়। 
গিয়াছে। পশুবলি রহিত হইবার পর দেবী কর্তৃক পুনরায় . স্বপ্নািষট হইয়া 
ভূপেশ্বর মন্দিরে অন্নকুটের ব্যবস্থা করিয়!ছেন। 

শ্রীশ্রীচিতেশ্বরী 5দবীব মাহা ও 

অপরাপব ব্গ্রতহর কথা 

১৯৩৬ সালে কাশীপুরে শ্ীপ্রীচিতডেশ্বরী দেবীর মন্দির ও নিকট অপর মন্দিরে 
গশুবলি রহিত করিবার জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্র শন্মা পশু বলি বন্ধের আন্দোলন 
উপস্থিত করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৪৪ ধারা! জারী হইলে উহ! অমান্য করায় উল্ত 
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রামচন্দ্র শর্মা! ও অপরাপরগণের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় (085৫ ০. 1 94 

01936) তাহার রায়ের (0206 ০0 07001 21. 9. 36 ১921091) 

011০6 0০01) এক স্থানে পুলিস ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুত অনাদিরপ্রন বন্থু মহাশয় 

পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন যে, কাশীপুরে শ্রীন্রীিত্েশ্বরীর এই মন্দির 

ব্যতীত এ নামে অন্য কোন মন্দির নাই। ্রীশ্রীচিত্রেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য 

সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তী শোন। যায়। কথিত আছে, ভারতগৌরব সর্বব- 

ত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন দাশের মাতা ভূবনমোহিনী দেবী অন্তন্বত্বাবস্থায় 

ীপ্রীচিত্রেশ্বরী দেবীর নিকট কোন বিষয়ে মানত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়। 

প্রসবান্তে পুত্রের নাম “চিত্তরঞ্জন” রাখিয়াছিলেন। দেবীর মন্দির সংলগ্ন আরও 

কয়েকটা দেবদেবীর মুন্তি আছে। যথ| £-আদি শ্বশানকালী, শীতল! মাতা, 

জগন্নাথ, আউলা প্রভুর শচী মা, চিত্বেশ্বর শিব (এই শিবলিঙ্গের কথ! পূর্বে 

বলা হইয়াছে) কালভৈরব, রামরাজা ও রাধাকৃষ্ণের যুগল মৃত্তি। এই আদি 

শ্মশীন কালীর গঞ্চমগ্তী সাধনাতেই সাধু নরসিংহ দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 

সাধু নরাসংহ প্রথমে এই শ্শানকালীরই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 

বলিয়। প্রীস্র৬জয়চণ্তী চিত্বেশ্বরী দুর্গামাতাও অনেক অনেক পুস্তকে শ্রীচিত্েশবরী 

কালী নামে অভহিত। হইয়াছেন। 
শ্মশান কালীর নিকট তাঁহার তারাচক্র আসন এখনও আছে। শীতল! মাত 

জাগ্রত! । শীতল! মাতা ও জগন্নাথ পূর্ব্বে একগৃহে ছিলেন। ভূপেশ্বর ইহাদের 
স্বতন্ত্র মন্দিরগৃহ নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন। কালভৈরব কাঁশীপুর গ্রামার ঘাটের বাউ- 
গারীর প্রাচীরের তলায় ছিলেন। স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া তারাকুমার লইয়া আসেন। 

চোরবাগানের হাজারীমল দুধওয়ালা কাল ভৈরবের একটা মন্দির নির্দমীণ করিয়া 

দিয়াছেন। রাধাকৃ্ণ যুগল বিগ্রছের মন্দির নিশম্মীণ করিয়া দিয়াছেন__বিশ্বেশ্বর 

গশারী নামক কলিকাতার কোনও ধনী মাঁরোয়াড়ী। ্রশ্রীচিত্বেশ্বরী দেবীর 

মন্দিরে পূজা ও মানত ইত্যাদি দিবার জন্য বন স্থান হইতে যাত্রী সমাগম 
হইয়। থাকে । * 

এ ১ ০ পল পে পপ - ওল. স্_ প্ ৯ পি্পর 

 প্ী/জাচতী চিতেখরী দেবীর যাবতীয় ৃত্বান্ত উল ভুপেশ্বর বাধুর নিকট হইতে গ্রাধ। 



হাওড়া (পূর্বে বিন্বগ্রাম ) চট্টোপাধ্যায়-বংশ 
_ মহা মহাত্যাপক সহেহশচন্দ্র তর্ক-পথগনন-_ 

হাঁওড়ায় খুরুট ধণ্মতলার চটোপাধ্যয়-বংশের আদি নিবাস নদীয়। জেলার 

অন্তর্গত বিল্বগ্রাম । ইহারা পাটুলির চট্োপাধ্যায়-__ শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের সম্তান__ 
সর্ববাঁনন্দী মেল । মহামহাধ্যাপক মহেশশ্ন্দ্র তর্ক-পর্চানন এই বংশের একজন 

স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার আধ্যাত্বিক বৈশিষ্টের জন্য বহু লোক 

তাহার শিষ্যত্ব ,গ্রুণ করিয়াছিলেন । তীহার ধন্মতত্বালোচন। ও পাগ্িত্যের 

খ্যাতি বহু দুর দুরান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তীহার শিশ্যবর্গের অনুরোধে 

তিনি বিল্বগ্রামের বাঁস ত্যাগ করিয়া বারাকপুরের নিকটবর্তী সাইবোনা নাঁমক 

গ্রামে আসিয়। বাস করেন। তাহার প্রথম। পত্বী এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ 

করিলে তীয় শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। 

দ্বিতীয়া পত্তীও একটামাত্র পু্রসম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পাঁচ ছয় বসর পরে 
পরলোক গম্বন করেন। ইহার ছয় বসর পরে এ একমাত্র ঘাদশবর্ষীয় 
পুত্র রাখিয়া তর্কপঞ্চানন মহাঁশয়ও সঙ্ভানে ৬গঙ্গালীভ করেন। 

- শশী০শেখন্র চটটাপাধায়- 

.. তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের 'এ একমাত্র পুর শশীশেখর চট্টোপাধ্যায় মাত্র দ্বাদশ 
ব্ষ বয়সে অভিভাবকশূন্ত হইয়া পৈতৃক বিস্তর সম্পত্তি ত্যাগ করিয়৷ হুগলী 
জেলার অন্তর্গত বাঁগাণ্ডা গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। 
বাগাণ্ডা গ্রামেই তাহার প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা হয় এবং পরে সিনিয়র স্কলারসিপ. 
পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি কলিকাতার এক বিখ্যাত ইয়োরোপীয় সদাগর 
অফিসে “হেড, এ্যসিষ্টান্ট” এর পদে নিযুক্ত হইয়। বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। 
কিন্তু তিনি তাহার অসাধারণ দানশীলতা ও নানাপ্রকার ব্যয়বাহুল্যের জন্য 
বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি উক্ত বাগাণ্ডা 
গ্রামেই মুখোপাধ্যায়-বংশে বিবাহ করেন এবং একমাত্র ষষ্ঠ ব্যাঁয় পুভ্র অধরণাথ 
ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন । 

ডাঃ অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এস* এস 

একমাত্র পুতে অনুপাতে তাঁহার বাল্যজীবন পরম লালনেই কাটিয়াছিল, 
কন্তু গহাশ্থারী হইল কৈ? অতর্কিত দুঃখের কষাঘ।তে আদিল হঠাৎ 

৪ ০ 
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পিতৃবিয়োগ । তখন তাহার বয়স মাত্র ছয় বসর। এই ছুভার্গযের তীব্রতার 

সহিত যুদ্ধ করিবার মত উৎসাহ তিনি পাইয়াছিলেন, তীহার মাতার নিকট 
হইতে । সেই মহীয়সী মহিলা তীাহারই কঠোর কর্তৃব্যনিষ্ঠার আদর্শে তাহার 
পুজের প্রতিভা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন। পিতৃ শাসনের অভাবে 
পুজের যে জীবন-শৈ থল্যের আশঙ্কা থকে, তাহারই বিপক্ষে বণ হইয়! 
দাড়াইয়াছিলেন মাতা । সেইজন্য অধরনাথ এই মাতৃত্বকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাহার মাতৃভক্তি অনুকরণযোগ্য । এই 
মাতৃভক্তির অনুসরণেই তিনি জীবনে অনেকের অনেক অগ্ঠায়ই নির্বিবকার 

চিত্তে সহ করিয়াছিলেন । 
তাহার কর্মস্থল নির্দিষ্ট হুইল সুদূর নেপাল রাজ । মেডিক্যাল কলেজ হইতে 

এল, এম, এস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহার সমসাময়িক ছিলেন 
ডাঃ প্রাণধন বস্তু, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও প্রসিদ্ধ 

চক্ষ-চিকিসক ডু'ঃ কালী বাগ্চি। স্বদেশে কিছুকাল চিকিৎস। ব্যবসা চালাইয়। 

তিনি নেপালে গমন করেন । তথায় তাহার চিকিৎসা ব্যবসার কৃতিত্রের 

উল্লেখ কর। বাহুল্য মাত্র। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে_তিনি ছিলেন 

নেপালের চিকিৎসা-বিভাঁগের গ্রতিষ্ঠাপক । নেপালের তাতুকাঁলিক রাজনৈতিক 

কেন্দ্রেও তাহার বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। লর্ড কিচেনার যখন 

নেপাল রাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন তাহার সংবদ্ধন। সমারোহের ব্যবস্থা- 

পত্র যোগাইয়াছিলেন অপরনাথ। পুরস্কারস্বরূপ বিলাত হইতে তাহাকে 

তদ্দেশীয় উপাধি ভূষিত করিবার বনুবাঁর প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু প্রত্যেক বারই 

তাহ৷ প্রত্যাখান করিয়। অধরনাথ তীহার স্বনীম প্রচারে বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়! 

ছিলেন । এনেত্রে তীহার স্বদেশহিতৈষণারও দুই একটা তথ্য ন। দিয়] 

পারিলাম না। গত ১৯২১ খুঃ অন্দে যখন অসহযোগ আন্দোলন পুর্ণমাত্রায় 

চলিতেছিল, সেই সময়ে কোন বিদেশী সংবাদ পত্রে লোকমান্য তিলকের 

বিপক্ষে তীত্র মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তণ্কাল পধ্যস্ত প্রায় ২০ 

নসর যাবত সেই সংবাদ পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভূক্ত হইয়াও এরূপ মন্তব্যের 

প্রতিবাদ বল্লে তিনি সেই মুহূর্তেই সংবাদপত্রের সহিত আপন সংস্পর্শ বিচ্ছিন 

করিলেন। 

এখনও নেপালের প্রান্ত হুইতে প্রাস্তাম্তরে তাহার বশঃ পরিকীর্তিত হয়। 

সকলেই তীহার নামোচ্চারণে শ্রদ্ধ' জ্ঞাপন করে। এই অনন্যসাধারণ 

প্রতিষ্ঠাবলে তিনি স্বদেশের বহু গরতিষ্ঠানের জন্য উত্ত রাজ্য হইতে বনু অর্থ 
সংগ্রহ করিয়। দেন। কলিকাতার সেপ্ট, জেভিগ্নার্প কলেজ নিশ্মীক্ঞালে 



এ হাগুড়। 

স্বনামধন্য অধ্যাপক ফাদার লাফ. হো! তাহারই নুপারিশে নেপাল মহারাজার 

নিকট হইতে আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

অধরনাথ বিবাহ করেন সাধারণ ব্রাহ্মণ পগ্ডিতের ঘরে। তীহার শ্বগুর 

কুলে অর্থানুকুলয অপেক্ষ। পণ্ডিতের প্রভাবই ছিল বেশী । সেই জন্য অধরনাথের 

গৃহিনী ছিলেন-_আদর্শ বঙ্গ নারী। ভিন্ন দেশের ভিন্ন রুচির আঁবত্তেও তাহার 
প্রভাব নষ্ট হয় নাই। নেপালের বন সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র তাহার নিকট 

হইতে নিয়মিতরূপে সাহায্য.পাইত। তীহার সমদর্শিতার ন্িগ্ধ ছায়ায় মানুষ 

কেন পথের কুকুরণাবকও সত্ব প্রতিপালিত হইত যে ভগবান গোঁপাল- 

জীউর নামে অধরনাথ তীহ|র বাসভবন ও অধিকাংশ সম্পত্তিই দেবোর 

করিয়। গিয়াছেন, মেই দেবতা প্রথমে নেপালেই এই মাতৃবক্ষে স্থান পাইয়। পৃজা- 

আরাধনায় পুষ্ট হন। তখন তাহার পূজার উপকরণ ছিল__একাগ্রতা 'ও চরম 
বাৎসল্য। | 

ড|ঃ অধধরন|থ জীবনের শেষদিন পর্যান্তও শশ্রীএগোপাল জীউর একনিষ্ঠ 
পূজারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শক্তিমন্ত্ে দীক্ষিত এবং উক্ত মার্গে সিদ্ধিলাভও 
করিয়াছিলেন। আবন্মপ্রচারে বিরত খলিয়াই বোধ হয়, তাহার এই সংবাদ 

কেহই জানে না; উপরস্থ সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ঘতার বিরোধে বৈষ্ণব ও শাক্তে 
অপূর্ব সমন্বয়ের তিন ছিলেন মুন্ত প্রতীক । 

প্রায় ৩১ বতমর বাঁবত ডাঃ অধরনাথ নেপালে অতিবাহিত করিয়। কণ্ম 
হইতে অবসরপ্রাপ্ত হন। ইহার দ্বাদশ বতসর পরে আপন বাসভবনেই 
তাহার দেেহান্ত ঘটে। হার তিন পুক্র_জোষ্ঠ ৬এহিকচন্ত্র, মধ্যম 
শ্উপেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ শ্রীনীলমণি। 

পিতার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ এহিকচন্ত্রের মৃত্যু হয়। ইনি পিতার সঙ্গে 
নেপালে থা কয়া তথাকার রাজকীয় পুস্তকাগারে বহুকাল অধ্যক্ষের কাধ/ 
করেন। মধ্যম উপেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ নীলমণির সহযে।গে এক বালিকা বিদ্যালয়ের 
জন্য জমিদান করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা অজ্জন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ 
নীলমণি একজন লব্দপ্রতিষ্ঠ সাহ্ত্যিসেবী, সাংবাদিক ও বিদ্বোৎসাহী। 



দশঘর! গ্রামের বস-বংশ 

নবং০শেকর আদি পন্থিচস্প 

জেল! ভগলীর এলেকাধীন মৌজ। শ্রীকষ্ণপুরের অন্তর্গত চিন্তিত মহল লাট 
জে।ত গোপাল (ডাক দশ্ঘর|) বন্থ-বংশের পৈতৃক সম্পত্তি ও বাসস্থান। 

এই গ্রাম বদ্ধমান রাজ-এফ্টেটের পত্নী সত্বীয় তালুক। ইহা একটা গণ্ডগ্রাম, 
বহু কায়স্থ ও ব্রাদ্ণের বাম আছে। বকুপূর্ণেৰ গ্রামের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, 

ম্যালেরিয়ার প্রকৌপ ছিল না, ক্রমে অত্যন্ত অস্বাস্থাকর হইয়াছিল। ডিগ্রি 

বোর্ড অনেকগুলি “নলকূপ” প্রোখিত করায় পানীয় জলের বিশুদ্ধতায় দেশের 

বাথ পুর্ববাপেক্ষা ভাল হইয়াছে । এখানে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় 
ও একটা দাতব্য চিকিতসালয় আছে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের 

শ্রীকৃষ্ণপুর ফন গ্রামের মধ্যে স্থাপিত । 
দক্ষিণ রাটীয় বন্থু-বংশ ছুইটী সমাজভুক্ত; বাগা্ডাসমাজ ও মাহীনগর 

সমাজ । বাগ।গানমাজভুক্ত (মূল পুরুষ দণরথ বন হইতে ১৮ পর্যায়) 

রাঁজীবলোচন বদর তিন পুক্র-শ্রীবল্পভঃ মথুরানাথ ও হরিনাথ । মথুর/নাথ 

দশঘর। গ্রামে বারদুয়ারী রাজকুমারী জাহ্ুবীর পাণিগ্রহণান্তে দশঘরায় বাঁস 

করেন। তদবধি তীহার বংশধরেরা এইস্থানে বাস করিতেছেন। 

দশঘর] গ্রামে বস্থ-বংশের দুইটা শালগ্রাম শীল! ঠাকুর আছেন- শ্রী শী৬রঘু- 

নাথ জীউ ও শ্রীশ্রী৬দ।মোদর জীউ। মথুরানাথের প্রথমা পত্বীর গর্ভজাত বংশ 
শ্রীশ্ী৬দামোদর জীউর সেব। করিয়া থাকেন এবং তাহার দ্বিতীয়। পত্তী বারছুয়ারী 

রাজকুমারী জাহৃবীর গর্ভজাত বংশধরেরা শ্রীশ্রীঞঠরঘুনাথ জীউর সেবা করিয়! 

থাকেন। বিশিষ্ট পর্ব উপলক্ষে ছুইটা ঠাকুর একত্র করিয়াও পুজা হইয়! 
থাকে। দুইটা ঠাকুরের ছুইটা পৃথক মন্দির আছে। এই গ্রামে ৬বিশালান্মনী 
দেবীর দেউল আছে। দেবী স্ৃগ্নয়ী, দ্বিভূজা ও বিশালনয়না। শারদীয়া 

দুর্গাপুজার নবমী তিথিতে গ্রামবাসিগণ ইহার পুজ দিয়া থাকে এবং এখানে 

এ সময়ে একটা মেল! বসে। বংশ-মর্ধ্যাদা অনুসারে পর পর পুজা হইয়া 
থাকে। 

মধুরানাথ বত 

মথুরানাথের সহিত রাজা রাঁজনা'রায়ণের কন্তা! জাহ্ুবীর বিবাহ “আদিরস* 

হইয়াছিল। এই আদিরস তথ্কালীন সমাজে খুব সম্মানজনক ৭৭ ছিল। 
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দস্পহন্ন! 

রাজা রাজনারায়ণ পাল চৌধুরীর জ্ঞাতিদিগের বংশের কেহ কেহ এখন দশঘরা 

গ্রামে বাস করেন। এখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্ীবশেষ, “চৌধুরীর গড়? ও 

হাতীশালা' প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিশ্বাস জম্মে যে, রাজ! বু ধনশালী 

ছিলেন। 

মথুরানাথের প্রথম! পত্বীর নাম ও তাহার পিতার নামধাম কিছুই জানা 

যায় ন।, তবে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহার পিত্রালয় যশোহর 

জেলায় ছিল। মথুরানাথ বহুগুণ সমন্বিত ধার্দিক পুরুষ ছিলেন। দেব-দঞ্জে 

তাহার অচল ভক্তি ছিল। নিজ বাস ভবনে ৬শারদীয়া ছূর্গা পুজ। করিতেন। 

উহার একাদুশটা পুভ্র। প্রথম। পত্তীর গর্ভজাত ৮ পুত্র ও ২য় পত্রী রাজকুম।রা 

জাহবীর গর্ভজাত ৩ পুন্র। প্রথমা পত্রীর গর্ভজাত বংশ “ছঘরা' এবং দ্বিতায়া 

পত্বীর গর্ভজাত বংশ 'তেঘরা” বলিয়া অভিহিত । 

বাঞ্জারাম বন্সু 

দ্বিতীয়া পত্রী রাজকুমারী জাহৃবীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুভ্র ঘনশ্খান বনু 

চারি-[র দার পরিগ্র্গ করেন; তাহার পত্রীগণের নাম পাওয়। যাঁয় নাই। 

খনশ্থামের মধাম পুক্র কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ পুল বাঞ্ছারাম বনু এই বংশের 
একজন খ্য।তনাম। পুরুষ ছিলেন। 

এই মহাপুরুষ “বৈরাগী বাঞ্ছারাঁম” নামে অভিহিত ছিলেণ। গৃহী হইয়াও 
পৈরাগ্য ধন্মন তীহার পরম আদরের ছিল। তিনি বৈষ্ণব চুড়।মণি পরম ধাশ্মিক 

পুরুষ ছিলেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যয, তদানীন্তন সময়ে তীহার সমতুলা 

বৈষ্ণব ধন্মপরায়ণ পুরুষ দেশে কেহ ছিল না। তিনি পদত্রজে বহু তার্থ 
পর্ম্যটন করিয়াছিলেন। বৈষ্বদিগের কোন তীর্থ ই তাহার অপরিচিত ছিল 

না। তিনি কৌপীনধারী ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, তিনি সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন। দশঘর। গ্রামে তাহার প্রতিষ্ঠিত একটা আখড়। আছে, তথায় 
তাহার সমাধি মন্দির আছে। 

তাহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। 
এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে তাহার 
এক পরম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। নিজ পারিবারিক কয়েকটা বিষয় বলেন ও 
কয়েকটা উপদেশ দেন। তাহার সৃতূযর বিষয় বন্ধু অবগত [ছিলেন না, পরে 
জানিতে পাঁরেন। তাহার জদ্ম তা রখ পাওয়া যায় না; তবে তাহার সম্পাদিত 
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দলিল পাটা! হইতে জান! যায় যে, তিনি সন ১১৭৬ সালে ১৭ই তারিখে জীবিত 

ছিলেন এবং বৈষয়িক কার্য পরিচালনা করিতেন। তীহা'র তিন পুত্র প্রাণকৃষ, 

গুরুদাস ও হরিদাস। 

গুরুদাস ম্বস্স 

বৈরাগী বাগ্াারামের মধ্যম পুক্র গুরুদস বত ছুইবার বিবাহ করেন। প্রথম। 
পরীর নাম পাওয়া যায় না। এই পত্বীর গর্ভে তাহার দুই কন্যা। জন্মগ্রহণ 

করেন। গুরুদাসের দ্বিতীয়]! পত্বীর নাম চন্দ্রাবলী; চন্দ্রাবলীর গর্ভে তীহার 

ছুই পুভ্র-জগদ্দলভ ও বঙ্কুবিহারী এবং এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 

জগদদঘল ভ বস্মু 

গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ পুজ জগদ্,লভ বস্তু ধান্মিক, সত্য প্রিয়, মিষ্টভাষি ও 
স্বদেশানুরক্ত পুরুষ ছিলেন। ঠিনি গ্রামবাসীদিগের অঙ্গার পাত্র ছিলেন; 

সকলে তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন । তশুসময় দশঘর] গ্রামে যাতায়াত 

স্রল্প/য়ীস সাধ্য ছিল না। গ্রামের স্বাস্থ ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়া জ্বরের 

বিষম প্রকোপ ছিল* তথাপি তিনি দেশ ভুলেন নাই। কাধ্যান্ুরোধে তাহাকে 
কলিকাতায় থাকিতে হইত, কলিকাতার বাহিরে যাওয়া যদিও বিশেষ অন্ুখিধার 

কারণ হইত, তথাপি তিনি স্থযোগ পাইলেই দেশে যাইতেন। 

দেবদ্িজে তাহার অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধ। ছিল। কুল-দেবতা আশ্রঞরঘুন।থ 

জীউর তিনি পরম ভক্ত সেবাইত ছিলেন। তীহার সেবার কোন প্রকার 

ক্রটী ন1 হয়, তদ্দিযয়ে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সন ১২৭১ সালে তিনি 

শ্ীত্রী৬শারদীয় দূর্গাপুজা জারস্ত করেন। তদবধি তীহার গৃহে সেই পুজা 
যথাযথ নিয়মে হইতেছে । 

তিনি কৌলিন্য প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন । জাতীয় গৌরব অক্ষুপ্ণ রাখিতে 
তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জাতীয় সভা-সমিতির সদস্য থাকিয়া তিনি কৌলিন্য 

প্রথার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট থ।কিতেন। তিনি “কায়স্থকুল-সংরক্ষিণী সভা”র 

একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। 

মহামান্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগের তিনি একজন উচ্চপদ্দস্থ কর্মচারী 

ছিলেন; সন ১২৯৮ সালে আশ্বিন মাসে তাহার মৃত্যু হয়। তদানীন্তন সাময়িক 

দৈনিক পত্র [1170 1১807109£ তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ সা সহানুভূতি 

প্রকাশ করিয়াঞ্িলন । রা 



- চস্পদ্যস্র। 

তীহা'র ছুই বিবাহ। প্রথমা পত্তী যমুনার কোন সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয় 

পক্ষে তিনি শোভাবাজার রাঁজবংশীয় রাজা শ্তার কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন) 

কৃষ্ণমানিনীকে বিবাহ করেন। তাহার চারি পুভ্র- পুলিনবিহারী, বিপিনবিহা'রী, 

নিকুপ্তীবিহারী ও নীরদবিহারী 'এবং ছয় কন্যা কৃষ্ণসোহাগিনী, কুষ্ণরমান্সিনী, 

কৃষ্ণভুবনমোহিনী, ( ৪র্থ ও পঞ্চম কন্যার শৈশবে মৃত্যু হয় ) এবং কৃষ্ণসরোজিনী। 

পুলিনবিহারী বসু 

জগদ্দল€ভের জ্যে্ পুত্র পুলিনবিহারী ধীর, বুদ্ধিমান ও ধার্দিক পুরুষ 
ছিলেন। তিনি সমস্ত গিতৃ কীর্তি অক্ষ রাখিয়াছিলেন। ১০৬০ 2৪ 

1২০০০91৭ 1:001)0 01 170 17121) 0০001001151] ১1009 (000001% 

2110 0100 17110517099 01) 1511) 1)509177১01 1908. তাহার কোন সন্তানাদি 

নাই। 

বিপিনবিহারী বস্তু 

মধ্যম পুজ বিপিনবিহারী হাইকোটেরি আদিম বিভাগে কার্ধ্য করিতেন্। 

০1৮00 25 01101110106 1115] 0০010 01010117701 ০100 0০100 00, 

তাহার সাত পুক্র। সতীশ, জ্যোতীশ, শিরিশ, প্রকাশ, প্রভাস, কানাই ও 
শৈলেশ এবং তিন কন্ত। লীলাবতী, বিভাবতী ও লাবগ্যলত!। 

জগন্দলভের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিকুপ্তবিহারী বস্তু মহাশয় একজন সদাশয় 
ও ধর্ম্মানিষ্ঠ ব্যক্তি । ইনি কর্্র-জীননে মহামান্য হাইকোটে'র আদিম বিভাগে 
কাধ্য করিয়া বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । 5815০] %5 ১1111) 

(91101) 11151) 00410 0. 5. 08100, কাধ্যব্যপদদেশে ইনি আজীবন 

কলিকাতাবাসী হইলেও পৈতৃক জন্মভূমি দশঘর! ও স্বীয় বংশের প্রতি ইহার 
অনুরাগ অসামান্য। ইনি বহু অর্থব্যয়ে ও বিস্তর পরিশ্রম সহকারে স্বীয় পুক্র 
বধু কল্যাণীয়। শ্রীমতী লতিকা বস্থর সহযোগে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ 
“দশঘর। বস্থ-বংশে”র ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি যশোহর 

জেলার নড়াইল নিবাসী জমিদার ভূপেন্দ্রকুমার রাঁয় মহাশয়ের কন্যা হিরগ্মালাকে 
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বিবাহ করেন। এই স্বাধ্বী মহিলার এক পুক্র শশাঙ্কশেখর ও এক কন্যা 
স্েহমালাকে রাখিয়া সন ১৬২০ ১লা কান্তিক (ইং ১৮ই অক্টোবর ১৯১৬) 
পরলোক গমন করেন। কন্যা শ্রীমতী ন্নেহম!লার সহিত ২৪ পরগণা জেলার 

মজিলপুর নিবাসী জমিদার শ্ীযুত বীরেন্দ্রকৃষণ দত্তের বিবাহ হুইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত শশাক্কচশেখন্র বসু 

শ্রীযুক্ত নিকুপ্তবিহারী বস্থু মহাশয়ের একমাত্র পুক্র ভীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্থ্ 
ও পিতার ন্যায় নানা সদগুণদম্পন্ন ও বংশ-গৌরবের প্রতি বিশেষ অনুরাগী । 
ইনি 300611101)00/)0, 17181) 0019 0. 5, 0810060৮ ইহাঁর পত্তী, 

লক্ষৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লতিক। বন্থ 
একজন বিদুষী মহিলা । ইহাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ হিমাংশুশেখর বনু । 

স্তীযুক্ত নীন্বদবিহা'রী বস্তু 

জগদ্দ,লভের চতুর্থ পুজ শ্রীধুক্তনিরদবিহারী বস্ত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের 
০০70৭] 505610100500000এ কোঁযাপাক্ষের কার্য করিতেন। তাহার 

ছয় পুজ্--তারকদাস, যোগেশচন্দর দিলীপকুমার, মনীন্কমার। অজিতকুম।র 

ও রণজিওকুমার এবং দুই কন্যা ছুর্গারানী ও বীণ।পাণি। 



কানপুর মুখোঁপাধ্যায়বংশ 
_এডভোোকেট ৮প্রফ,লচত্দ্র মুশোপাধ্যান্স লি, এল, 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত কানপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশে হাওড়। 

কোর্টের পরলোকগত প্রসিদ্ধ এডভোকেট প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। হাওড়া- 

আমত! লাইট রেলওয়ের মুন্সীরহাট কিংবা মাজু ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল 

' পশ্চিমে কাঁনপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রধান দেবতা শ্রীপ্রীঞভত্রকালী 

' মাতার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যস্ত বিস্তৃত। 

বাঙ্গালার রাজা আদিশুর কনৌজ হইতে কতিপয় ত্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে 
? লইয়া আসেন? তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষ 'মুখোটিয়া, নামক একখানি 
গ্রাম আদিশুরের নিকট মান্য-ন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। 
'এই বংশসম্ভৃত নরসিংহ ও রাম ছুই ভ্রাতা 'ফুলিয়া” নামক গ্রামে আসিয়া বাস 
“বরেন। নরসিংহের বংশজ কানাই ছোটঠাকুরের সন্তান অর্থাৎ বংশ- 
সস্তুত কমলাকান্ত প্রথম কলিকাতায় আসেন এবং পাইকপাড়ার রাজার 

১সভাপন্ডিত রূপে কলিকাতায় বসবাস করেন এবং হাওড়। জেলার অন্তর্গত 

'মাতো গ্রামবাসী,এক শ্রোত্রীয় পণ্ডিতের কন্যাকে বিবাহ করেন। কমলাকান্তের 

পু্রগণ মাতুলালয় মাতে গ্রামেই বসবাস করিতে লাগিলেন। কমলাকান্তের 
এক পুজ রামলোচন [নকটস্থ কানপুর গ্রামের কামদেব পালধী নামক এক 
-শ্রোত্রীয়ের ছই কন্যার মধ্যে এক কন্তা ভৈরবী দেবীকে বিবাহ করেন। 

ক্লামলোচনের চারি পুত্র--রামজীবন, ছকুরাম, ঘনশ্যাম ও রাঁমনারায়ণ। 
ইহার! চারি ভ্রাতা মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কানপুর গ্রামেই 
অবস্থিতি করেন। ছকুরামের পুত্র প্রসন্নকুমারই প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা । 
€. প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় সামান্য বেতনের চাকুরী 
ৃ করিতে তাহার আধিক এ স্বচ্ছল ছিল না। পফুল্লচজ্ের মি 
2 
হন শত 

মনল ইহার| নিকটবর্তাঁ টা গ্রামবামী ভারতচন্দ্র রায় গুণকারের 
রূদেব-বংশ | 

বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতার সহিত প্রফুল্ল 
দ্র কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে থাকেন! তাহার মাতাঠাকুরাণী শৈশব- 
লই পুক্রকে কলিকাতায় লইয়া আবার প্রস্তাবে কোনও বাঁধা দেন 

|, কলিকাতার স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই প্রফুল্রচন্দ্র ছেলে পড়াইয়া 
গার সাহায্য করিতেন এবং বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পাঠের 

৫ 
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সময় স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। তাহার কষ্টসহিষুতা, নর প্রকৃতি ও 

বিভাহবরাগ অধ্যাপকগণকে মুগ্ধ করিত। 

১৮১৫ খাবে তিনি বি, এল পাশ করিয়। হাওড়া আদালতে আইন 

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি আইন-ব্যবসা শিক্ষা-বিষয়ে হাওড়া 

আদালতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকিল যছুনাথ সিংহ ও গিরিশচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি 

নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে উন্নতির পর উন্নতি করিতে থাকেন এবং 

হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডস্থ আবাসবাটী নিম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে 

বসবাস করিতে থাকেন। আইন সম্বন্ধে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অধিকার 

ছিল এবং অতি সঙ্ছখেপে সরলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাঁইবার তাহার অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল। পারিশ্রমিকের জন্য তিনি কখনও কাহারও উপর পীড়ন 

করিতেন না। তিনি কুষিজীবীদিগের পিতৃতুল্য ছিলেন_ অনেক সময় 

সামান্য শাকমজীতেই সন্তুষ্ট হইয়া বিন। টাকায় তাহাদিগের কাধ্য উদ্ধার 
করিয়া দ্িতেন। নবীন আইন ব্যবসায়িগণ তাহার নিকট কাধ্য শিখিবার জন্য 

ব্যাকুল হইতেন ; কারণ তাহার সাহ।য্য আশার অধিক বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। 

প্রফুল্লচন্দ্রেরে মত আত্বীয়-পোষক বর্তমানকালে বিরল। দূরসম্পকীঁয় 
ব্যেক্তিগণও তাহার নিকট ভরণপোষণ ব। সাহ।য্য পাইতেন। তিনি মাতা- 

পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাম্বরূপ দেখিতেন। তিনি কখনও তাহাদের বাসনা 

অতৃপ্ত রাখেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্র একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রত্যহ 

প্রাতে গীতা, চত্তীপাঠ ও পুজা না করিয়া তিনি কোনও কন্ম করিতেন না। 
স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার__ভারতের প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডবলিউ, সি, 

বোনার্জির খুল্পতাত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠাকে প্রফুল্লচন্দ্র বিবাহ 

করেন, ইহার! হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ | 
বহুমুত্ররোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মিহিজামে বাযু-পরিবর্তন করিতে 

যাঁন; কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় হাওড়ার বাটাতে ফিরিয়। আসেন। ইং ১৯২৬ 
সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ৫৫ বৎসর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

পত্বী, চারি পুজ্র শ্রীমান্ তারকদাস, অনাদিচরণ, নলিনীরপ্রন ও অনিলবরণ ও 
ও এক কন্ঠ শ্রীমতী প্রভাবতীকে বর্তমান রাখিয়া মানবলীল। সংবরণ করেন। 

জ্যেষ্ঠ তারকদাম আইন পাঠ সমাপন করিয়াছেন এবং মধ্যম অনাদিচরণ 

আইন পাঠ করিতেছেন; নলিনীরপ্রন কলেজের ও অনিলবরণ স্কুলের ছাত্র । 



হাওড়া সাঁতরা-্বংশ 
-৮জ্ম্মনাল্পাস্্রণ অতল্লা- 

হাওড়|! সহরের মাহিত্যকুলোভ্ভুত স্বনামখ্যাত ৬জয়নারায়ণ সাঁতর! 
মহাশয়ের নাম পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ স্বপরিচিত। ইহার পুর্ব্পুরুষগণের 
বাস হাওড়া জিলার অভ্ভগর্ত গঙ্গাধরপুর গাম । ইহার পিত। স্বগীয় রামতহ 
সাতরা একজন বিখ্যাত কনট্রা্টার ছিলেন এবং এই ব্যবগায়ের হৃবিধার 

জন্য হাঁওড়। সহরে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি ছুই পুক্র জয়নারয়ণ ও 

গঙ্গানারায়ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ জয়নারায়ণ ইংরাজী 
সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গালা--এই চাঁরিটী ভাষায় বিশেষ ব্ুযুৎপন্ন ছিলেন 
এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে ডেপুটা কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। 

তৎকালে এই পর্দে মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তাহার 

এলেকাধীন গ্রামে গ্রামে যাইয়া নিজেই সরাসরি বিচার ও শালিশী ইত্যাদি 
করিতে পারিতেন। তিনি একজন ধন্মাত্মা পুরুষ ছিলেন এবং বহু জনহিতকর ও 

ধর্মমূলক কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন। হাওড়া খুরুট রোডে একালীরায় ও৬দক্ষিণরায় 
শালগ্রামশিল1, শীতলামাতা এবং ধন্দতলায় ধন্ম-ঠাকুর বিগ্রহ তাহার কীন্তি। 

কান্থুন্দিয়া কালীতলায় মাহিত্য সম্প্রদায়ের বারোয়ারী ৬কালীপুজার জন্য তিনি 
জমি দাঁন করেন। তিনি পৈতৃক ভদ্রাসনে শ্রীশ্রীঞদামোদরজীউ বিগ্রহ স্থাপন 
করেন ও দোলছুর্গোৎসবাদি “বারমাসে তের পার্বণ” অনুষ্ঠান করিতেন । তাহার 

অনুষ্ঠিত দেবসেবা ও পুজার্চনাদি এখনও অক্ষুপ্ণ চলিয়া আসিতেছে । তিনি 
কুল-পুরোহিত ও স্ব-সম্প্রদায়ের বু ব্রান্ষণকে জমিদান ও বাড়ী করিয়া 

দিয়াছেন। তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ হাওড়! মিউনিসিপাঁিটা তাহার ভদ্রাসন 

পার্খস্থ রাস্তার নাম দিয়াছেন__-জয়নারায়ণবাবু লেন” ও হাওড়া ময়দানের 

নিকটবর্তী রাস্তার নাম দিয়াছেন,__জয়নারায়ণ সাতরা লেন।, তিনি 

ক্ষেত্রমোহন, তারিনীমোহন ও হরিমোহন এই তিন পুক্র এবং এক 

কন্যা ভবতারিনীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার মধ্যম পুক্র 
তারিনীমোহনের কনিষ্ঠ পুভ্র ৬জগন্নাথ সাঁতরা মহাশয়ের বংশ-লতাই 
এক্ষণে বিদ্মান। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সাঁতরা 
অমায়িক, সরল ও পরোপকারী ব্যক্তি; ইনি হাওড়া সহরের অনেকগুলি 

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ও স্বীয় মাহিত্য সম্প্রদায়ের সর্ধববিধ 
উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাঁকেন। চন্দননগরের যোগীন্দ্রনাথ 

দাসের কন্াকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন। ইহার বর্তমানে ছুই পুজ্র_ 
তপেন্দ্র ও রীতেন্দ্র এবং এক কন্যা__গীতা। 



-প্রগাঁি লা শখ ঘোজাল-_ 

£57 কে?77 2575 71521779776) চোদ? চোয়াল 
নশ রহ এরাচীন ও সাত বশ, বাং গোর এব রাতিকাতার ফোবাল। 

প্রবাদ যে মহারাজ নন্নকুমারের ফী।পসির পর ইহারা কলিকাত। ত7গ করিয়া 

ভাঁগিরথীর অপর পার বালিতে আসিয়া বসবাস করেন। এই বংশের 

স্বীয় রামধন ঘোষাল তর্কলঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাহার পুত্র 

স্বগর্ণয় রামনদয় ঘোষাল একজন খ্যাতনাম! ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় পুক্র 

৬শশীভূষণ ঘোষাল। ই'হাদের ছূর্গাপুর, ডোমজুড় ও বালি প্রভৃতি স্থানে 
জমিদারী ছিল। শশীভূষণ প্রতিভাবান ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ভাগ্য 
তাহাকে সেরূপ সহায়তা করে নাই । কাঠ (ছ70৩,), সুগদ্ধি তৈল ও ওষধাদি 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং মামলা মোকর্ধমাদিতে 

বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় জমিদারী নষ্ট হয় ও অবস্থার বিপর্ধ্যয় ঘটে। 

শেষে তিনি কন্ম লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং 72115 11902018য 01115 

90100]1এর প্রধান শিক্ষক হন। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১৩০৩ সালের ভাদ্র 

মাসে তদীয় প্রিয়তমা পত্বী চারি পুভ্র ও ছুই কন্তা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ 
করেন। তখন সংসারে অন্ত বয়স্ক গ্রীলোক না থাকায় এবং আথিক অবস্থাও 

তাদৃশ স্বচ্ছল ছিলন! বলিয়া ঘোষাল মহাশয় স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইয়। 

পুত্র কন্যাদের কষ্টে লালন পালন করেন। তিনি দৃঢ়চেতা এবং কষ্টপহিধুঃ 

ছিলেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি দ্বই কন্ঠারই বিবাহ দিয়া যান এবং পুক্র 
চতুষ্টয়কে কর্মে নিযুক্ত দেখিয়া শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করেন। 
তাহার সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া 

আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর! নানা বিষয়ে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

তিনি ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

৬ শশীতূষণ ঘোষাল মহাশয়ের ভদ্রীসন বাঁটী বালির “/111179907 
7371060০এর “14900” 40001810101) এ পড়িয়। যায় ( ইং ডিসেম্বর ১৯৩১ )। 

তদীয় পুজ্রগণ এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ নিজ সুবিধামত গৃহ নিন্মাণ করিয়! 

বসবাস করিতেছেন । 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত স্চারুচন্দ্র ঘোষাল শ্্রীরামপুরের গোস্বামী 
পাড়ায় গৃহ ক্রয় করিয়া! বাস করিতেছেন। তিনি 40008 096 0০. এর 

আফিসে 17690 0191. এর পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি কোবনগরের 

শ্ীছুর্গা কটন মিলের বড়বাবু। তিনি মিষ্টভাষী। তাঁহার পাচ পুজ। 



৩৭ হাচি 

-_ শ্রীযুক্ত প্পিস্শিলচজ্র -- 
(জন্ম ২ কাত্তিক ১২৯৪) 

্ব্গীয় শশীভূষণ ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র ঘোষাল 
এই বংশের একজন 7তনাম। ব্যতি। মাত বিয়োগের পর ইহার বয়স 
যখন ৮ বৎসর, তখন হইতে ইনি রন্ধন কাধ্রে পিতাকে সাহায্য করিতেন 
এবং অতি অল্প বয়স হইতেই পিতার ব্যথা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। 
বাল্যকাল হইতেই ইনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে নিজ জীবনে যথেষ্ট 
উন্নতি করিয়াছেন। বি-এ 'অআবধি অধ্যয়ন করিয়া তিনি উত্তরপাড়া 
গবণণমেন্ট স্কুলে কিয়ংকালের জন্য শিক্ষকতা করেন; পরে ১৫ই মার্চ ১৯০৯ 
সালে ভারত গবর্ণমেন্টের 01111869)7 40009105700) এ প্রবেশ 

করেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া 70077 4.5918687)% 007৮01107 0 

111111/2য 4,000906 এর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৬-৫-১৯৩৬ সালে কর্ম 

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কন্মোপলক্ষে ইহাকে বহু স্থানে সপরিবারে 
ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ইনি যতদূর জন্তভব আত্মীয়স্বজন ও ছুঃস্থ 
পরিবারকে অর্থ ও অন্ত প্রকারে সাহায্য করেন। কর্ণা-জীবনে ইনি নিজের 

পদের মর্ধ্যাদা সর্বদাই রক্ষা করিয়াছেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে ইহার 
পদ্ধী শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী (জন্ম ১৪ই পৌষ ১৩০৮ সাল) স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। ইহার ছয় কন্তা ও একটি পুক্র শ্রীমান্ জীবনচন্ত্র (জন্ম 

২৮-৯-১৯৩০)। চারিটী কন্যাকে ইনি সৎপাত্রে বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি 

ইনি হাওড়ার কালিকুণ্ড লেনে বাঁড়ী নিম্াণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। 
ঘোষাল মহাশয় হাওড়ানিবাসী আচার্য শ্রীমৎ বিজয়কৃ্ণচ দেবশনম্মা মহাশয়, 
তাহার শশ্রমাতাঠাকুরাণী ও শ্যালক শ্রীযুত ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাঁশয়ের নিকট বিশেষভাবে উপকৃত ও খণী। 

৬শশীভূষণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযৃত সম্মিলনচন্দ্র ঘোষাল 111.01095 7) 

& 0০9. [//এ.এর অফিসে কাজ করেন। ইনি নিঃসম্তান। বালির পঞ্চানন 

তলায় বাড়ী নিন্দমাণ করিয়াছেন; পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে বাটার নাম “শশীধাম” 

রাখিয়াছেন। 

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুূত সুরেশচন্দ্র ঘোষাল (জন্ম ভানত্র ১৩০৩ ) 0101. 
[17901:9009 00.র [708 01০০এ কন্ম করেন। ই'হার চারি পুভ্র ও ছুই 

কন্তা। ইনি বালির গোন্বামী পাড়ায় বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। 

বয়স হইলেও ই'হার স্বভাব বালকের মত। 



ঠা বন্যোপাধা়-বংশ 
_বাহশ্পের আদি-কথা_ 

মহর্ঘি ভটনারায়ণ রাজা আদিশূর কতুর্ক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাঙছণের 

অন্যতম। তিনি ন্যুনকল্পে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে বঙ্গদেশে আগমন 
করেন। তিনি ব্রহ্মার মানস পুজ অত্রি হইতে সম্ভৃত এবং সপ্তম পর্য্যায়। 
ট্টনারায়ণের ষোলটা পুর ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুক্র আদিবরাহ বন্দ্য 
ব৷ বন্দ্যঘটী গ্রামে (হুগলী জেলার অন্তর্গত বত্তমান শিয়াখাল। বন্দীপুর নামে 
খ্যাত) আসিয়া বাস করেন। এজন্য ইহ।র অধ:স্তন সম্তানগণ বন্দ্যঘটীর 
গাই বলিয়। খ্যাত। মহষি ভট্টনারায়ণ হইতে জ্যেষ্ঠ পুজ্র আদিবরাহের 
বংশে বিশ পর্য্যায় ঠাকুর গৌরীকান্তের স্থান হইতেছে। তিনি চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গর নারাণপুর গ্রামে বসবাস করিতেন। অগ্যাপি তথায় তাহার ভদ্রামন 

গৌরীকান্তের গড় বলিয়! কথিত হইয়া থাকে । তাহার বল্লভী মেল ও রাম- 

ভদ্র, চণ্ডীদাস, ভব।নীদাস, জগদানন্দ ও বূপনারায়ণ নামে পঞ্চ পুত্র ছিল। 

সণ্ডিত ক্েললন্রান্ম ভর্কীলজ্ঞজান্ 

কনিষ্ঠ রূপনারায়ণ হইতে এই বংশে ছয় পর্যায় পণ্ডিত কেবলপ্াম তর্কা- 

লঙ্কার হইতেছেন। কর্মনুত্রে তিনি চবিবশ পরগণার দমদমের নিকটবন্তা 

কাদিহাটা গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। এখানে তাহার বৃহৎ চতুষ্পাঠী 

ছিল এবং অকাতরে বহু সংখ্যক ধন্মপিপাস্থ্ ব্রাহ্মণ সন্ভানগণকে বিদ্যাশিক্ষ! 

দিতেন। অতিথি সৎকার তাহার বংশের মহৎ ধন্ম ছিল। 

পণ্ডিত বিশ্বনাথ স্যান্সলতর 

তৎপুক্র পণ্ডিত বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব পিতার মৃত্যুর পর চতুষ্পাীর ভার গ্রহণ 
করিয়া পিতার সমস্ত কার্ধ্য স্থশৃঙ্খলে বজায় রাখিয়া জনসমাজে কীন্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি স্থুপপ্তিত ও কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রবোধ- 

চন্দরোদয়” নাটক রচন। করিয়াছিলেন। তৎকালীন বদ্ধমানের মহারাজ! 

উচ্চ বেদবেদাস্তশিক্ষিত ব্রাক্ষণগণের এক সভা আহ্বান করেন। কেবলরাম 

তর্কালঙ্কার তাহার পুজ্র বিশ্বনাথ ন্যায়রত্বকে উপযুক্ত মনে করিয়া সেই সভায় 

পাঠান। তখন তাহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর মাত্র। এ বয়সেই তিনি বেদবিদ্ 
ব্রাক্মণমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করেন। অল্পবয়স্ক বালকের নিকট পরাস্ত 

হইয়! ক্রোধে অগ্নিশশ্মা হইয়। ত্রাঙ্গণমণ্ডলী তাহাকে অভিসম্পাত করেন-__ 

“তোমার বংশে আর কেহ পণ্ডিত হইবে না।” তদবধি এই বধশে আর কেহ 



৩২৯ হাওড়া 

বেদজ্ঞ পণ্ডিত হন নাই। তাহার পরলোকান্তে তাহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে 
জ্যেষ্ট যছ্ছনাথ তদীয় চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করিয়া কীদিহাটীতেই বাস করেন। 
মধ/ম গগনচন্দ্র অকালে পরলে।কগত হন এবং অপর তিন পুর শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র 
ও পূর্ণচন্দ্র মাতুলালয়ে__হাঁওড়ার আদিনিবাসী আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কালী- 
কুণ্ড লেন ও কালী ব্যানার্জি লেনস্থিত বাড়ীতে অন্ুমানিক সন ১৮৪০ 
সালে আসিয়া বসবান করেন। ইহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়।! একজন বিখ্যাত ডাক্তার হইয়াছিলেন এবং অনারারী 
ম্যাজিষ্টরেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া জনহিতকর কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
তদবধি ইহার! হাওড়াতেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইহাদের বাড়ী 
“ডাক্তারদের 'বাড়ী” বলিয়া এখনও খ্যাত আছে। 

_প্পুর্পচত্্র বন্দ্যোগ্পাধ্যাম্_ 

ন্যায়রত্ব মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুভ্র পুর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একজন 
নিষ্ঠ।বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার আত্মপর বোধ ছিল না এবং তিনি সর্ব্ব- 
ভূতে সমদর্শী ছিলেন । তিনি ৭২ বৎসর বয়সে সঙ্ঞ।নে হাঁওড়ায় ৬গঙ্গালাভ 
করেন। মৃত্যুর এক ঘণ্ট। পূর্ব পধ্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফল্লচিত্তে 

সকলের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন ; এমন সময় হঠাৎ তাহার পুত্র ও 
পু্রবধূগণকে বলেন,_-আমার যাইবার সময় হইয়াছে, তোমরা প্রস্তুত হও। 
এই কথা বলিবার অন্পসময়মধ্যেই তিনি ইষ্ট নাম ভ্রপ করিতে করিতে 
পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্র, সুরেন্দ্র নাথ 

ও চারুচন্দ্র এই চারি পু রাখিয়া যান। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নিবারণচন্র 
ও তৃতীয় স্তুরেন্্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

নিলান্রণচ্ত্দর্র ন্দ্যোপাধ্যাস্্ 

পূর্চিন্্রের জ্যেষ্টপুজ নিবারণচন্দ্র স্পষ্টবাদী_ধর্ম্মভীরু ও সরল প্রকৃতি 

লোক ছিলেন। ইনি শ্রীরামপুরে চাতরা গ্রামে বিশ্বস্তর চট্টোপাধ্যায় 

মহাঁশয়ের কনিষ্ঠ কন্তাকে বিবাহ করেন। ইহাদেরই বাটীতে হাওড়ার 

বিখ্যাত ঠাকুর শ্তীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ত্রিশ বংসর যাবৎ ভগবদালোচনার কেন্দ্র 

করিয়া জগতে নিগৃঢ় ব্রহ্মতত্ব প্রকাশ করিতেছেন। পুর্বে পূর্ণচন্দ্রের 

দ্বিতীয় পুত্র শ্্রীমৎ অতুলচন্দ্রের বাটীতে, পরে ইং ১৯১৭ সাল হইতে 

আশ্বিনে ৬শারদীয়া ও পৌষে সাধকের আরাধ্য দেবী আশ্রীজগন্মাতব। | 
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( বিশ্বমাতা ) পুঁজা শ্রীশ্রীঠাকুর এই নিবারণচন্দ্রের বাটীতে করিয়! আসিতে- 
ছেন। বিশ্বমাতা পুজার সময় এখানে অন্নকুট হয়। বাঙ্গালার নানা স্থান 

হইতে নানাভাবে নানাপ্রকার পত্রপুষ্পফলমূলাদি মস্তকে লইয়া ভক্তি- 
আগ্নুত হুদয়ে পুজামণ্ডপে ভক্তগণ সমাগত হন এবং সাধকের নির্দেশমত 
পৃজাহোমাদি করিয়া ধন্য হন। এই বাটাতে জগন্মাতা পুজা হয় বলিয়া 
ইহা হাওড়ায় জগন্মীত। বাঁটী বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে প্রত্যহ নানা 
দিগ্েশ হইতে আগত তত্বান্বেষী ভক্তগণ ধর্মালোচন। শুনিয়া ও উপদেশাদি 

গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এছাড়া হিন্দুধর্মের সারমর্ন্ম গ্রহণেচ্ছ, 
ইউরোপীয় ও মাফিন দেশীয় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও, নিবারণচন্দ্রে 
বাটাতে শুভাগমন করিয়। থাকেন । নিবারণচন্দ্র ভক্তগণের অতি প্রিয় ছিলেন। 
ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও ভক্ত ৬পণ্ডিত শরৎন্দ্র বিদ্াভূষণের 
সহিত নিবারণচন্দ্রের বিশেষ হ্বগ্ভতা ছিল। ইনি বরাহনগরে ও কার- 

মাটারে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ইনি জনসাধারণের হিতার্থে কতিপয় ধর্ম 

পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মহাপ্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। নিবারণচন্দ্র ১২৭৫ সালে 

জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩$৬ সালে দেহত্যাগ করেন। তাহার একমাত্র পুক্ত 

প্রীছর্গ'দাস বন্দ্যোপাধ্যায় । কৃষিকাধ্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ আছে ; উড়িযা 

প্রদেশে বালেশ্বর জিলায় এবং মিহিজামের সন্গিকট রূপনারায়ণপুর গ্রামে 

ইহার কৃষিক্ষেত্র আছে। যৌবনের প্রারস্তে কিছুদিন ইনি অন্থুশীলন সমিতির 

কতিপয় (সভ্য) সহকন্মীকে লইয়া সাধক বিজয়কৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী (গীতার 

যৌগিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি ) সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং 

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের সাধনার প্রথমাবস্থা' হইতে বর্তমান পর্যস্ত ছায়ার স্যায় 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পল্লীর বহুদিনের অভাব মোচনার্থে ইনি অক্লান্ত 

পরিশ্রম করিয়া একটী বাঁলিক। বিদ্ালয় ইং ১৯২৫ সালে স্থাপন করিতে সমর্থ 

হইরাছেন । এই বিদ্যালয়ে ছইজন শিক্ষয়িত্রী ও একজন পণ্ডিত শিক্ষকত। 
করেন। মিউনিসিপ্যালিটী প্রদত্ত ও ছাত্রীদের বেতনলন্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের 
কার্যযনির্রবাহ হয়। এই বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যুণাধিক ১০০২ টাকা । 

দুর্গাদাসের দুই পুত্র-_গুরুদাস ও দেবীদাস। 

_উ্রীম্ অতুলচত্দ্র ল্দ্যোপাধ্যাস্্র 

ূর্ণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমৎ অতুলচন্দ্র একজন কর্মানিষ্ঠ ধার্সিক 
পুরুষ। বাল্যকাল হইতেই ই'হার একাগ্র কর্্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। 
ইনি স্থানীয় জনসাধরণের গ্রস্থাদি পাঠের অভাব মোচনের জন্য বন্ধুবর্গের 



০ হাওড় 

সাহায্যে 170107705 010) [)্ণ্য নামে একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন 

করেন। বর্তমানে এতদঞ্চলে ইহা! একটা শ্রেষ্ঠ পাঠাগার ; এক্ষণে ইহা ১০৬নং 

থুরুট রোডে নিজন্ব ৪ কাটার জমির উপর নিজস্ব দ্বিতল বাড়ীতে অবস্থিত। 
এই পাঠাগারে নিত্য শতাধিক গ্রাহক ও পাঠক সমবেত হয়। বিন! ঠাদায় 
সকলকে পুস্তক বাড়ীতে লইয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহা একটী বিচিত্র নিয়ম । 

অতুলচন্দ্র উড়িষ্যার বালেশ্বর 3০607. হইতে সাত মাইল দূরবর্তী 
পতিত সমুদ্রচরের সন্ধান পাইয়া বিস্তর চাষী সংগ্রহ করতঃ প্রতি শনিবার 
বালেশ্বর যাইয়া এ সকল জমি চাষোপযোগী করিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়। বহু ব্যক্তি এ অঞ্চলে যাইয়। প্রায় ৪ হাঁজার বিঘা জমি- যাহা 
বহুকাল হইতে পতিত হইয়া পড়িয়াছিল-_চাষোপযোগী করিয়া! তোলে। 

৩৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অতুলচন্দ্রের ধন্মান্ুরাগ প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়। 

সেই সময় তিনি তাহার প্রতিবেশী শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশন্মীকে স্বীয় মনোভাব 

ব্যক্ত করায় তিনি সোৎসাহে অতুলচন্দ্রের ১নং কালী ব্যানার্জি লেনস্থিত 
বাটীতে নিত্য গীতা পাঠ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়। আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া 

ক্রমায়ে এইরূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং সিদ্ধিলাভ 
করিলে অতুলচন্দ্র তাহার বয়োজ্যে্ট হইলেও প্রথম তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
বিজয়কৃষ্ণের সহায়তায় অতুলচন্দ্র যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করেন এবং সাধন মার্গের উচ্চস্তরে উপনীত হইয়া ক্রমশঃ সমাধিপ্রাপ্তধ হইতে 

থাঁকেন। ইনি ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষা ও সহায়তায় সত্যকে অবলম্বন ও 
বিশ্বাস করিয়। যজ্ঞাদি কার্ধ্য সম্পাদন করেন । অনেক সময় ইহার বাক্য সত্য 
হয়। ইহার দূরদৃষ্টি প্রসারণে দূরের ঘটনাবালীও চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পান। 
ইহার ব্বর্গীয়া সহধশ্মিনী স্থুরবালা দেবীরও ধর্মান্ুরাগ প্রবল থাকায় ইনি 
অতুলচন্দ্রের ষজ্জ্ীয় কন্মে সাহায্য করিতেন ও সহকম্মিনী হওয়াতে অতুলচন্্র 
শীপ্রই সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হন। বর্তমানে অতুলচন্দ্র পু 
চতুষ্ঠয়ের উপর সর্বতোভাবে সংসার-ভার অর্পণ করিয়া সাধনমার্গ অবলম্বন 
করিয়াছেন এবং সাওতাল পরগণার অন্তর্গত কারমাটারের ইহার পুষ্পোদ্যান- 
স্থিত কুটীরে থাকিয়। সাধনা করেন । 

অতুলচন্দ্রেরে জ্যেষ্ঠ পুভ্র ক্ষেত্রদাসের ছুই পুত্র-নরসিংহ ও রণজিৎ; 
মধ্যম পুজ স্ুুশীলচন্দ্র হগ, মার্কেটের [3270.100 & 0178 নামক ফুলের দোকান 

পরিচালনা করিতেছেন? তাহার এক পুভ্র_দীনবন্ধু; তৃতীয় পুজ বঙ্কিমচন্দ্র 
কারমাটারের নিজস্ব পুষ্পোগ্ভানের অধ্যক্ষ; তাহার এক পুক্র--শিশির ; 

ঙ 
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চতুর্থ পুজ মহাদেবচন্দ্র 7. 9০ পাঁশ করিয়া ফুলের দোকানে মধ্যম ভ্রাতাকে 

পাহায্য করেন; তাহার এক পুজ--অসীৎ। 

_উ্রীম্ভুত চাক্চত্দ্র লন্দ্যোপান্যান্র 

পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুজ চারুচন্দ্র নিজে উপার্জন করিয়া গবর্ণমেন্ট 
আটম্কুলের যাবতীয় খরচ বহন করতঃ একজন বিখ্যাত তৈলচিত্রকর হইয়। 

বাহির হইয়াছিলেন। ফটোগ্রাফিতে ইহার খুব স্থুনাম থাকার দরুণ ইনি 
বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের ডিটেকটীভ ট্রেণিং স্কুলের ফটোশিক্ষক হইয়াছিলেন। 

ইনি প্রতিবেশী ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যের পরিচয় 
পাইয়া তাহার নিকট সন্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার প্রথম। স্ত্রীর 
মৃত্যুর দিন ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ রোজের মত সেদিনও দেখিয়া অফিসে চলিয়া 
গেলে ছুপুরের দিকে ইহার স্ত্রী ইহাকে বলেন,--«“আমার কেমন করিতেছে, 
ঠাকুরকে সংবাদ দাও”। সংবাদ দেওয়ামাত্রই ঠাকুর বিজয়কৃষ্চ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, এত শীত্র ঠাকুর কি করিয়৷ 
আসমিলেন। ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে 

বাবাঃ বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহার প্রথমা স্ত্রী-ইহধাম ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে ইনি আত্মীয়-স্বজনগণের আদেশে বাজে 

শিবপুরনিবাসী শ্রীপৃণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। 

ইহার তিন পুক্র-- সন্তোষ, আশুতোষ, ও সুকুমার ও পাঁচ কন্তা। ঠাকুর 
বিজয়কুঞ্ণের সমস্ত দেবসেবা, ভক্ত এবং অতিথি অভ্যাগত মণ্ডলীর তত্বাবধানের 

ভার ইহার উপর ন্যস্ত । ইনি আত্বীয়স্বজনগণের উপকারী । 

বড়দা চোংদারবংশ 

_শ্্রীন্বুত হ্িজন্বল্র চেগেংলোন্ 

হাওড়া জেলার অন্তর্গত মার্টিন লাইট রেলওয়ের প্রসিদ্ধ ছ্রেসন 

আমতার সন্নিকট বড়দা একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার মাহিষ্য জাতীয় 

চোংদার-বংশ বহু প্রাচীন ও সম্তরান্ত। এই বংশের বহু খ্যাতনাম। পুরুষের 
জনহিতকর কীত্তি-কলাপ ও দেবালয়াদি এই গ্রামের ইতঃস্তত বিরাজিত থাকিয়া 



৪৩ ডল? 

অতীতকাঁল হইতে এই বংশের গৌরব বদ্ধন করিয়া আসিতেছে। পুরুষান্ুক্রমে 
এই বংশে দাঁনধ্যানাদি ধর্মমমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। হাওড়! 
মিউনিসিপালিটার সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুত দ্বিজবর চোংদার এই বংশের 
একজন স্বনামধন্য কীত্তিমান পুরুষ। ইহার পিতা রূপটাদ চোংদার কর্ণন্ত্রে 
প্রথম হাওড়া সহরের কৈলাসচন্দ্র বানাজ্জ্শ লেনে আসিয়া বসবাস করেন এবং 
তিন পুজ্র নারায়ণচন্দ্র, দ্বিজবর ও নিবারণচন্দ্রকে রাখিয়। পরলোক গমন 

করেন। দ্বিজবর সন ১২৮২ সাঁলে আমতার সন্সিকট মাতুলাঁলয়ে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কলিকাঁতার পোর্ট কমিশনার 

অফিসে প্রথমতঃ মা'মান্ত বেতনে কর্মে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও 

পরিশ্রম বলে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া উচ্চপদ লাভ করেন। ইনি একজন 
নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও অক্লান্ত কনম্মী পুরুষ । কন্মজীবনে ইনি বহু ভদ্রবংশীয় 

যুবকের কন্মের যোগাড় করিয়া দিয়া অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। 

কন্মে লিপ্ত থাক। কালেই ইনি বহু জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং 

হাওড়া মিউনিসিপালিটার কমিশনার নির্বাচিত হন। হাওড়া সহরের 

বহুলে।ক বনুপ্রকারে ইহার নিকট উপকৃত । ইনি প্রথমে কমিশনার নির্বাচিত 
হইয়া একাধিক্রমে দশ বৎসকাল এ পদে থাকিয়া হাওড়া সহরের মিউনিসি- 
পালিটা সংক্রান্ত কার্য্ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অর্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
কন্মে নিযুক্ত থাকার দরুণ মিউনিসিপালিটাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাঁবে 
নির্বাচিত না হইলেও ইহার প্রশংসনীয় কার্যকলাপে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্ত- 

রঞ্জন দাশ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাঁশয়দ্বয় ইহার উপর বিশেষ 

সন্তষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঙ্গাল। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃগণ ইহার 

সথছনে অপর এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। বর্তমানে 

দেশবাসিগণ ইহাঁকেই পুনরায় ইহার ৬নং ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপালিটাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। বর্তমানে ইনি পোর্ট অফিসের কর্ম হইতে 
মবসর গ্রহণ করিয়া দেশহিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর 

স্থান দেওঘরে ইহার ভূ-সম্পত্তি ও বাড়ী আছে এবং বৎসরের প্রায় অদ্ধেক 
সময় তথায় অতিবাহিত করেন। ইহার বয়স বর্তমানে ৬৩ বৎসর হইলেও 
ইনি বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মষ্ঠ, দেখিতে ৪০ বৎসর ব্ষাঁয় ব্যক্তির মত। 

ইহার তিন পুক্র_গৌরমোহন, কানাইলাল ও বলাইলাল এবং তিন 
কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুজ শ্রীমান গৌরমোহন চোংদার পোর্ট কমিশনার অফিসের 
কন্ট্াক্টার এবং অপর দ্রইটা স্কুলের ছাত্র । 



বালি পাঠক (বন্দ্যোপাধ্যায়)বংশ 
ক্রর্গীম্্র ফক্ষিন্পচত্্র লাউ 

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামের পাঠকপাঁড়া একটা বিশিষ্ট পল্লী । 

পাঠক-বংশের আদি বাসস্থাস হুগলী জেলায়। ইহারা শাগ্ডিল্য গোত্রজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বংশের যিনি বর্ধমান রাজসভার সভামদ ছিলেন, তিনি 

ভাগবত ও পুরাঁণাদি পাঠে বিশেষ কৃতিত্বের জন্ত বর্ধমান মহারাজ হইতে 
“পাঠক” পদবী প্রাপ্ত হন। এই বংশের ন্ব্গায় দীননাথ পাঠক হাইকোর্টে 

বহুদিবস কাধ্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে একমীত্র পুকজ্র ফকিরচন্দ্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। ইনি একজন ধাশ্মিক ও দ্রানবীর বলিয়া খ্যাত 

ছিলেন। হীহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র পাঠক, মহাশয় একজন 
স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বহু ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে থাকিয়া ব্যবসা- 

ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অজ্জন করিয়া ১৯১১ সালে নিজন্ব একটা ব্যবসায়ের 
স্থচন। করেন ; কিন্তু এ ব্যবসায়ের ফলভোগ করিবার পূর্ববেই তিনি মাঁনবলীল। 
সম্বরণ করেন। তিনি একজন প্রকৃত জনহিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তি বলিয়া 

সব্বত্র সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। বালি গ্রামের সমস্ত জনহিতকর কার্ষ্যেই 

তাহার সংযোগ ছিল। সামাজিক ব্যাপারাদিতে বালির, অনেকানেক 

ব্যক্তিই প্রায়শঃ তাহার সছ্ুপদেশ ও সাহায্য লাভের জন্য তাহার নিকট 

আসিতেন। তাহার নীরব ও গুপ্ত দানশীলতার ফলে বহু নিরন্ন পরিবারের 

অন্নের সংস্থান হইত। মৃত্যুকালে তিনি ছুই কন্তা__গৌরী ও শঙ্করী এবং 
একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পতিতপাবন পাঠককে রাখিয়া ঘান। তাহার মৃত্যুতে 
বহু দীন পরিবার অনাথ ও নিরন্ন হইয়াছিল। তিনি চবিবশ পরগণার বেল- 

ঘরিয়া নিবাসী দেওয়ান বংশোছূঁত ভারত গবর্ণমেন্টের সহকারী হিসাব-পরীক্ষক 
গোবিন্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। 
তাহার জ্যেষ্ঠ! কন্তা শ্রীমতী গৌরী বর্তমানে পুরুলিয়া-নিবাসী গালা-ব্যবসায়ী 
শ্রীযুত স্ুখেন্বুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা ; কনিষ্ঠা কন্য। শ্রীমতী 
শঙ্করী বর্তমানে বালিগঞ্জ-নিবাসী ন্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী শ্রীযুত শস্তুনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা । শ্রীমান পতিতপাবন ১৯৩৫ সালে পাটন৷ 

বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইনি 

কন্মা, উৎসাহী ও সাহিত্যসেবী । বালির অধিকাংশ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে 
ইহার যোগ আছে। বর্তমান ইনি লৌহ-ব্যবসা শিক্ষা করিতেছেন। ইনি 

বালির হস্তলিখিত প্রসিদ্ধ “ন্ূর্য্যালোক” নামক পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ | 



_ বামরুফ্ণপুর চট্টোপাধ্যায়-বংশ 
_শ্ীন্বুত্ত হাঁতোন ভৌপীধ্যাস্র হি, এ হিঃ টি 
হাওড়া সহরের অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরের চট্রোপাধ্ায়-বংশের আদি 

নিবাঁস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিশ্বগ্রাম। ইহারা পাটুলির চট্টোপাধ্যায়_- 
কৃষ্ণ ঠাকুরের সন্তান-__সর্বানন্দী মেল। এই বংশের পণ্ডিত মুকুন্দদেব 
সাব্বভৌম মহাশয় নদীয়ার মহাঁরাজার পূর্বপুরুষ রাজা রাঘবচন্দ্ 
রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিস্তর জমিজমা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার পুত 

নীলকণ্ঠ সাব্বভৌম বিন্বগ্রাম হইতে সংস্কৃত-চর্চা ও গঙ্গাস্সানের জন্য 
নবদীপে আসিয়! বাস করেন। তাহার পৌজ্র হরস্ুন্দর সারব্বভৌমের 

তিন পুজের মধ্যে কনিষ্ঠ রুঝ্মিনীকান্ত পাঠক .তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ 
পুরাণ-পাঠক ছিলেন। মধ্যম পুন্র চণ্তীচরণ সাব্বভৌমের পৌজ প্রাণকৃষ্ণের 
জ্যেটপু শ্রীযুক্ত মহীতোধ চট্টোপাধ্যায় । ইনি ১৯০০ সালে বি, এ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। 
১৯০০৩ সালে ইনি ডিদ্রিক্ট বোর্ডের অধীনে মেদিনীপুর জেলার স্কুল সমূহের 

সাব, ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৯৬ সালে ডিদ্রিক্ট বোর্ডের কর্তৃত্ 

হইতে সাব, ইনস্পেক্টরের কর্ম খাস গবর্ণমেন্টের অধীনে আসে । ইনি ক্রমশঃ 
পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৯৩২ সালে মৈমনমিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় 

ডেপুটা ইন্সপেক্টার ও পরে হাওড়া জেল ও কলিকাতায় ডিষ্টি্ট ইন্সপেক্টীরের 

পদে ছুইবার অস্থায়ীভাবে কাধ্য করেন। তৎপরে বীকুড়ায় বদলী হইয়! 
১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং পেন্সন 

প্রাপ্ত হন। ইনি “রাটীয় ব্রাহ্মণ পরিচয়?) সম্কলণ করিয়াছেন। ইহার পাঁচ 
পুত্র--স্থুরেন্দ্র, বিভূতি, প্রভাস, অনীল ও প্রকাশ । 

নিকাশ গ্রামের মুখোপাধ্যায়বংশ 
বহশেব আছি পল্রিচ্ম্্ 

এই বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার জবনীর নিকট রহিমপুর 

গ্রাম। ইহারা ভরদ্বাজগোত্রপডভূত খড়দহ মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান 
ও ভঙ্গ কুলীন। শিশুরাম এই বংশের আদিপুরুষ; তৎপুত্র রামজয়। তৎপুত্র 



পালিবালিক ইন্িহাতন ৪৬ 

ঠাকুর দাস দ্েহত্যাগ করিলে ঠাকুরদাসের বিধব1 পত়ী শঙ্করী দেবী ছুই পুত্র 
গোপালচন্দ্র ও কেশবলাল এবং এক কন্যা রামময়ী দেবীকে লইয়া এ 

জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত নিকাশ গ্রামে পিত্রালয়ে আসিয়৷ বাস 

করেন। শঙ্করী দেবীর ভ্রাতা রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা'র 

ভূকৈলাস রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন; একারণ তিনি ভূকৈলাসের 
নিকটবত্তী খিদিরপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাহার ভ্রাতা নন্দকুমারের 

পুজ সনৎকুমারের বংশ এখনও তথায় আছে। এখানে দেওয়ানজীর তত্বা- 

বধানে বালকদ্ধয় লালিত পালিত হইতে থাকেন এবং কন্তা রামময়ী দেবী 

হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়। গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সহিত,বিবাহিতা হন। 
তিনি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আদর্শ বৈধব্য জীবন যাপন করিয়া সমগ্র 
জীবন কৃচ্ছসাধ্য ব্রন্মচর্য্য পালন ও হবিষ্তান্ন গ্রহণ করিতেন । 

_গোক্পালঙ্ত্দ্র লুশোপান্যান্র_ 
ঠাকুরদ।সের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাঁলচন্দ্র শৈশবেই নিজেদের অসহায় অবস্থা 

উপলব্ধি করিয়! স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের সক্কল্প গ্রহণ করিয়া সকলের 

অজ্ঞাতসারে তখনকার দিনে পদবজে সুদূর পেশোয়ার গমন করেন এবং তথায় 

স্বকীয় উদ্ভমে সামরিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তথায় কমিশরিয়েট 

অফিসের এজেন্ট ছিলেন; নিয়োদৃত সার্টিফিকেট গুলিতেই তাহা প্রমাণিত 

হয় ;--(১) 260) এড] 18206, 1111907 0. 1300০১ 140 001৫ 19১৮ 

7110017. [7), (0: 1110011)1) (২) 2061) 4111 184) 0691১0৮7815 [4 

[21715602) 210. 1,010 370 00. 2170 130. 4১৮৮৮. 14৮69 00109 095 19৮. 

4৮, 1০07016, () 21. 4. 54. 0098110675 109707996 11. 70116 15010. 

75 102006, 0010. 100৮. (9) 08101) 00910790200) 40011 04১ 1002 

৬. 1১91001), (07 1110011)10 ) 11860 00100. 7)০% 4৮৮. 1১9070168. (৫), 

9010201100১ 6৮) 11901) 5. 131)0790] 7. 378015.- 4000926০০-য 

না. 11. 5200 119] 11707/য, (৬) 8919801100১ 110) 11901) 

1825. 1. 1). 0171006 (01111001010 ) 02106 0010. 7. 11. 08. 147. 

ইনি মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামে বিখ্যাত রায় চৌধুরী-বংশে বিবাহ 
করেন; কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই । 

_ক্েস্বলাল মুখোপাধ্যা্ 

কনিষ্ঠ কেশবলাল মাতুলালয়ে থাকিয়া কলিকাতার বর্তমান 

নিমতলার নিকট মাতুল-প্রদত্ত তৎকালীন ১০০০২মূলধনে একটা বৃহৎ গোলাদারী 



৪৭ _লি্কাপপ প্রা 
ব্যবসা আবন্ত করেন; কিন্ত দৈবক্রমে চুরি হইয়া যাওয়ায় মাতুলদের 
আদেশক্রমে নিকাশ গ্রামে একটা সামান্থা বন্ত্রের ব্যবসা আরন্ত করেন। 

ইহাতে বিস্তর আয় করিয়া তিনি দেশে দোল ছুর্গোৎসবাদি করিয়া প্রতিবৎসর 

বহুলোককে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। অগ্ঠাবধি নিকাশ গ্রামে 
অন্য কাহারও বাড়ীতে ছুর্গোৎসব হয় নাই। তিনি তখনকার প্রবল 
গৌড়ামির দিনেও অস্পৃশ্যদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। 
জনরব, তিনি শক্তিশালী ও খুব ভোজনপ্রিয় ছিলেন। নিকাশগ্রামে তিনি 

মাতুল প্রদত্ত ভদ্রাসন ব্যতীত আরও অনেক জমিজায়গ৷ পুক্রদিগের জন্য 
রাখিয়া যান। তাহার ছুই বিবাহ ; প্রথম পক্ষে হছুগলীর কুলাকাশ গ্রামে মিশ্র 

(বন্দ্যোপাধ্যায়) বংশে বিবাহ করেন; এই পক্ষে কন্যা সত্যবাল। দেবী 
জনাইএর নিকটবস্তী বাক্সা গ্রামের মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত 
বিবাহিতা হন । দ্বিতীয় পক্ষে ক্ষেপুত গ্র।মের উক্ত রায় চৌধুরী বংশে সুকুমারী 
দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি দয়াবতী আদর্শ মহিল! ছিলেন। ইহার গর্ভে 
ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ছুই পুক্র জীবিত; ইহার একমাত্র 
কন্যা টাপাবালা তারকেশ্বরের নিকটবর্তী দশঘরার সন্নিকট জাড়গঁ। গ্রামের 
ষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিত। হওয়ার অল্নকাল পরেই মৃতা হন। 
কেশবলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্সথনাথ অধ্যবসায়ী ছিলেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি 
করেন। ইনি হুগলী জেলার গাজিপুর গ্রামের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয়া কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ইহার এক পুক্র পঞ্চানন ও এক কন্থা 
পারুলবাল!। মধ্যম পুজ শ্রীপ্রমথনাথ পরোপকারী ও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির 
লোক। ইনি নিকাশ গ্রামের প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা (বর্তমানে 

হাওড়ানিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশন্মার ভগ্ী) শ্রীমতী টাপাবালাকে বিবাহ 
করেন। এই মহিল। অতিশয় ধর্মপ্রাণ । ইহাদের এক পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও তিন 
কন্যা; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা শ্রীমতী ঈশাঙ্গিনী দেবী জীবিতা ও বাকুড়ার শ্রীপুর 
গ্রাম নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা । কেশবলালের 
অন্যান্য পুজগণের বংশ না থাকায় পরিচয় দেওয়। হইল না। 

_ভ্রীন্ুক্ত অন্নীথনাথ মুখোপাধ্যান্ 
কেশবলালের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথনাথ একজন দৃঢ়চেতা, সাহসী ও 

স্বাবলম্বী পুরুষ। ইনি স্বকীয় উদ্ধমে কলিকাতার জেনারেল পোরষ্টীফিসে 

কর্ম যোগ।ড় করেন। তথায় কয়েক বংসর সুখ্যাতির সহিত কন্ম করিবার 

পর জ্যেষ্ঠতাত গোপালচন্দ্রের পরিত্যক্ত পূর্বোক্ত সার্টিফিকেটগুলির বলে 



পলাল্তিবালিক ইতিহাস ৪৮ 

গবর্ণমেন্টের কমিশরিয়েট বিভাগে ( বর্তমান 1054] 11)0191) 41101) ১০]100 

0০%15এ) বিগত জার্ম্দাণ যুদ্ধের সময় স্ব-ইচ্ছায় কর্ম বদলী করাইয়া লইয়া 
মেসোপটে মিয়া এবং দক্ষিণ পারস্তে কৃতিত্বের সহিত কন্ম করিয়া আসিয়াছেন। 

ইহার উক্ত কর্মের দরুণ গভর্ণমেন্ট ইহাকে তিনটা পদক প্রদান করিয়াছেন। 
দক্ষিণ পারস্ত্ে থাকা কালে ইনি “ওয়ার ইন্ফ্ুয়েঞা” নামক কঠিন রোগে 

আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং মাত্র ভগবৎকৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া আমেন। এই 

রোগের পরিণামে তাহাকে অনেক সময় পররত্তীকাঁলে “1 ০৪7%১6০)1” রোগে 

ভূগিতে হইয়াছে এবং তদ্দরুণ চাঁকুরীকাল সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল 
পৃেরবেই [11110 7১91)510] লইয়া বর্তমানে হাওড়ার অন্তর্গত চক্রেবেড়ে গ্রামে 

স্বকীয় উপার্জনে প্রস্তত ৩৬।২ ফকিরটাদ ঘোষের লেনস্থ ভবনে বাঁ করিতেছেন। 
ইনি ধর্মোৎসাহী ও দার্শনিক ভাবাপন্ন। সাহিত্য-সেবায়ও ইহার অনুরাগ 
আছে। ইনি তারকেশ্বর তীর্থের নান! তথ্যে পূর্ণ তা1রকনাথ-তত্ব নামে একখানি 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার অপ্রকাশিত রচনা “মায়ের ডাক* ও “মায়ের 
পূজা! দার্শনিক তত্বে পূর্ণ । ইনি হাওড়া জেলার সিংটা শিবপুরের সপ্গিকটস্থ 

মোনাগাছি গ্রামে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা শ্রীমতী নন্দরাণী 

দেবীকে বিবাহ করেন। এই মহিলা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ! ; বর্তমান অস্পৃশ্ঠত। 
বর্জন আন্দোলনের জন্য মহাত্ব। গান্ধী হাওড়ার অর্থ সংগ্রহের জন্য আসিলে 

ইনি মাত্র ছু'গাছা। স্বর্ণবলয়ের মধ্যে একগাছা মহাত্বার হস্তে দেন। ইহাদের 
অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে বর্তমানে ত্রয়োদশ বর্ধায় একমাত্র পুজ্র ভোলানাথ 
জীবিত। চারি কন্তা জীবিতা__কালীদাসী, রেণুকাবালা, বাণাপাণি ও 

অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠা কালীদাসী চবিবশ পরগণার পশ্চিম বারাসাঁতের শ্রীমান্ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা ও দ্বিতীয়৷ রেণুকাবাল। 

হাওড়ার সহরস্থ ২৪নং বেলিলিয়াস্ ফাষ্ট বাই লেনের হোমিও ডাঃ শ্রীমান্ 

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা । 



রায় বাহাছুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও, বি, ই 
_পিতৃ-্পভ্রিচ্স্ 

প্রবাসে ষে কয়জন বাঙ্গালী সরকারী কার্যে সন্মন, খ্যাতি ও যশঃলাভ 

করিয়াছেন, তণ্মধ্যে রায় বাহাছুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও) বি, ই, বিশেষ 

অগ্রণী। তিনি প্রেসিডেন্দী বিভাগের ভূতপুর্ব্ব ইন্স্পেক্টর অফ. স্কুলস্ স্বর্গীয় 
রায় বাহাঁছুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের পুক্র। 
এই মুখোপাধ্যায়-বংশ নদীয়৷ জিলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে বাম 

করিতেন। বায় বাহাদুর রাধিকা প্রসন্ন ১৮৩৮ খুষ্টাব্ে জন্মগ্রহণ করেন এবং 

মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোটের সূতপুর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি 
স্ভার ৬চন্দ্রমাধৰ ঘোষ, রায়বাহাদুর ৬বস্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

ব্যক্তিগণ এই পরীক্ষায় ৬রাধিকা প্রসন্নর সহযোগী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
তিনি কলিকাত।বাসী হন। বাঙ্গল দেশে শিক্ষা-বিস্তারে যে সকল 

মনঃম্বী ব্যক্তি আম্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রাধিকাপ্রসন্ন তাহাদের অন্যতম 
ছিলেন। তিনিই প্রথম মাতৃভাষার সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষ- 

পাতী ছিলেন ও ইয়োরোপের নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি আজীবন 
নান। ভাবে সাহিত্য-চ্চা করিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত “ন্বাস্থ্যরক্ষাঃ) ও 

(প্রাকৃতিক ভূগোল” প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া গতযুগে অনেকেই বিদ্যালাভ 

করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বংসর কাল ইগ্য়ান্ এডুকেশনাল্ সাভিসে 

কাজ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কলিক।তা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সেণ্টাল 
টেক্সটবুক কমিটির সদস্য ও সম্পাদক, ইডেন হিন্দু-হোষ্টেল-কমিটির সদস্ত 
ও সম্পাদক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সদস্ত, ডাক্তার ৬মহেন্দ্রলাল 
সরকারের বিজ্ঞান-সভার আজীবন সভা, হিন্দ-ফ্যামিলি-এনুয়িটি-ফণ্ডের 
অন্থতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গের ছোটলাটগণ এবং শিক্ষ। বিভাগের 
ধ্যক্ষগণ তাহার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্মপটুতা ও 
শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য তাহাকে ভূয়ে। 
ভয়ে প্রশংস। করিয়াছিলেন । ১৯০৩ খুষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর জনসাধারণ 
তাহার স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের হস্তে বি, এ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট 

টি জন্য ব্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরক্ষার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
৭ 
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_-হবীল্য-জীম্ন_ 

১৮৮২ খুষ্টাব্ধের ১৮ই নবেহর তারিখে (১২৮৯ সাল ৩র। অগ্রহায়ণ ) 

চারুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৫ বংসর বয়মে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 

কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইত তিনি এন্টাল্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কৃলে তিনি 

একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এব: ঈংরাজী,ত অসাধারণ ব্যতপত্তির জন্ স্কুল 

ও কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকেরা তাহাকে যথেষ্ট মুখাতি করিতেন । প্রেসিডেন্সি 

কলেজে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভিনি “এম, এ১? ও “বি, এল” পড়িতে- 

ছিলেন, এমন সময়ে ভীহাঁর পিভুদেবের চেষ্টায় ডেপুটি মাজিষ্টরেটের পদে 

নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাহার বয়ন মার কুড়ি বংসর-_-এত অল্প বয়সে 

কোনও ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজি্টেট কিতা এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্টরেট হন নাই । 
ব্যায়ামেও চাঁরুচন্দরু আশৈশব কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি ফুটবল্, 
ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ইতাাদি খেলার খাযাতলাভ করিয়াছেন * এখনও পর্য্যন্ত 
তিনি টেনিস খেলিতেছেন । 

--্কর্্ঘ-ত্ীলম্ন_ 
কর্ম-জীবনের প্রথম হইতে শেষকাল পর্ধান্ত চারুচন্দ্র কর্মপটতা, 

অক্লান্ত পরিশ্রম, ধন্মভীরুত!) শ্যারপরারণত।, সাথুতা, এবং নিরপেক্ষতার আদর্শ 
ছিলেন। অনেক বড় বড় মোকন্দনায় শ্যার-বিচারে তাহার প্রশংসা দেশময় 

ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। অত্যাচার ও অন।চার তিনি কখনই সহা করিতে 
পারিতেন না এবং অনেক সময়ে তিনি উপপিতন কন্মচারীর উচ্চামত অন্যায় 

কাজ করিতে স্বীকার না করায় কশ্বাক্ষেতত্র তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, 

কিন্তু এই জন্যই জনসাধারণ তাহাকে আন্তরিক ভক্ত ও ন্সেহ করিত। তিনি 

অপরাধী শ্বেতাঙ্গ কি খুষ্টান, ধনী কিন্বা দরিদ্র আসামীকে উপঘুক্ত শাস্তি দিতে 

ভীত হন নাই । বাঙ্গলা দেশে ৯ বংসর কম্মেরপর তিনি বিহার প্রদেশে 

বদলী হন এবং সেইখানে কর্-দঘতার জন্য ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর 
এবং অবশেষে ডিভিশনাল্ কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি যে বয়সে সব- 
ডিভিশনাল্ অফিসার, ডিলার ম্যাজিট্টেট এবং কমিশনার হন, ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কেহই তাহা হইতে পালন নাই | 

বিহার বোর্ড অব রেভিনিউর তিনিই প্রথম পাক! সেক্রেটারী ও 
বহাঁর প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট হইতে তিনিউ একমাত্র কমিশনার হন। 
১লা মার্চ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার পদ হইতে 

লি 
নে 
। 
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অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কন্মাদক্ষতার জন্য তাহাকে রায় বাহাদুর ও 

ও, বি, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত কর! হইয়াছে । 

_গীহ্ক্ছ-ভীনন্ন_ 

চারুচন্দ্রের ৬ পিতদেব এবং কলিকাতা হাইকোটের ভূতপূর্ব্ব 

বিচারপতি, স্যার ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব।ল্য-বিবাহের পক্ষপাতী 

ছলেন। স্তার ৬গুরুদ।স চারুচন্দ্রকে শৈশব হইতেই অত্যন্ত স্েহ করিতেন। 
মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, স্য।র ৬গুরুদ।সের দ্বিতীয় পু রায় বাহার ৬শরৎচন্দ্ 

বন্দ্যোপাধ্যায় মি, আই, উ, মহাশয়ের জ্যে্ঠ| কন্যার সহিত চারুচন্দ্রের বিবাহ 

হয়। তখন তাহার পত্বীর বয়স এগার বংসর। তাহাদের দ্বই পুত্র শ্রীমান্ 
শচীপ্রসম মুখোপাধ্যায় বি, এ ও আনান তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । 

বাগবাজারের স্তৃপ্রসিদ্ধ এটণী ৬্ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া 

কন্যার সহিত 'শ্রীমান্ শচীপ্রধনূর বিবাহ হইয়াছে। তাহাদের একটি পুত্র 

শ্ীমান অশোকচণ্দ ; এ।মবাজ।রের 'গ্রসিছ। ষ্টেভেচডার ৬শরচ্চন্ধ চট্টোপাধ্যায় 

নহাশয়ের ভ্রাতু্পু্র শ্রাযুক্ত বাবু রামপদ ১টোপাধ্যায় মহাশধের কন্যার সহিত 
হীমান্ তারাপ্রসমর বিবাহ হবু । 

চারুচন্দ্র তাহার পিতার অগ্যন্ত মেহের পাত্র ছিলেন। পুত্রকে এত 

ভালবাসিতেন যে, তাহার ১৭ বংসর বয়সে বিবাহের পুর্ব যখন “টাইফয়েড” 

জ্বর হয়, পাছে পুজ্রের সেবার রুটি তম, এইজন্যই ৬রাঁধিকা প্রসন্ন তখন কর্্মত্যাগ 
ত্যাগ করেন। কুড়ি বংসর ধয়মে বখন চারুচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়। 
বহরমপুরে চলিয়া যাঁই'েন, ৬রাধিকাপ্রসন্ন পুভ্রবিরহে এত মুহমান হইয়া 
পড়িলেন ষে, কয়দিনের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন! চারুচন্দ্রের জননী 

চমৎকারিণী দেবী এখনও বন্তমান। ২০ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর 

হইতে বুহৎ সংসারের ভর শাজও পধ্যন্ত চারুচন্দ্র বহন করিতেছেন। বনু 

আত্মীয় ও কুটুম্ব তাহার দ্বারা আজীবন প্রতিপালিত। 

_ প্রষ্্-ভীবন্ন- 
শিশুকাল হইতেই দেব দেবীর প্রতি চারুচন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মায়। 

বাল্যকালে তিনি প্রত্যহ বেচু চাটুজ্যের গ্রাটের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিশ স্ীটের 
উপরে যে ৬কালী মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহ। দর্শন করিতেন। প্রাঠ্যাবস্থায় 
তিনি বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ তাত্রিক ও কালীভক্ত গঙ্গাধর জ্যোতিষীর প্রিয়- 

পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি চারুচন্দ্রের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা তাহার চিন্তাক্রিই 
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পিতৃদেবকে বলিয়া চিন্তা দূর করেন। বাল্যকালে ৬রাধিকাপ্রসন্ন তাহার 
পুত্রকে চাণক্য শ্লোক, মোহ-মুদ্গর, অপরাপর ভজনস্তোত্র ইত্যাদি পড়াইয়া- 

ছিলেন। তের বৎসর বয়সে চারুচন্দ্র সমগ্র গীতা কণস্থ করেন। যৌবন 
অবস্থা হইতে তিনি নিত্য-চণ্ডীপাঠ করেন। ধর্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি 
১৯ বৎসর বয়সে বিদ্ধ্যাচলে কিছুদিন এক সাধুর সেবা করেন এবং তাহার 

শি্ত হইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন। কিন্তু সাধু তাহাকে শিষ্য করিতে 

সম্মত হন নাই । তিনি এই বলিয়া চাঁরুচন্দ্রকে আশ্বাস দেন যে, কর্মক্ষেত্রে 

তাহার মত ধন্মভীর ও পরোপকারী কন্মীর প্রয়োজন এবং সংসারে 
তাহার আসক্তি হইবে না। কর্মজীবনে তাহারি ' চেষ্টায় পুরুলিয়ায় 
৬শ্বশান কালীর মন্দির ও ভাগলপুরে ৬ কালীমাতার নৃতন মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে । ধর্ম-জীবনে চাঁরুচন্দ্রের বাহক আড়ন্বর নাই, তিনি অস্তরে 
ভগবানকে স্মরণ করাই প্রকৃত ধন্ন মনে করেন। ভগবানকে ডাকিবার 

জন্য সময়, কাল, স্থান) তিনি আবশ্ঠক মনে করেন না। শৈশব 

হইতে এখনো পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী এবং পরমহংম 

দেবের প্রতি তাহার আজীবন ভক্তি । কনম্ম-জীবনে যাহ! অর্থ উপাজ্জন 

করিঘ্বাছেন, তাহা! আত্মীয় স্বজন ব্যতীত, আর্তের সাহায্য করিয়া কিছুই 

অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । ছুইশত টাকা হইতে তিন হাজার টাকা 

বেতন পাঁইয়াও তাহার অর্থের উপর লোভ জন্মায় নাই। তিনি নিরভিমানী 

ও নিরহস্কারী, তাহার জীবনের মূল মন্ত্র এই,_-“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব 

সহিষ্ণনা, অমানীন। মানদেন কীর্তশীয়। সদ হরি?” । 

-্নাহিত্য-চচ্লা__ 

৬[পতা৷ রাধিকাপ্রসন্ন ও পিতৃব্য রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

কিঞ্চিৎ পদান্ুসরণ করিয়া চারুচন্দ্র কম্ম-বছুল জীবনেও সাহিত্য-চর্চা 

করিয়াছেন। বাল্যাবস্থা হইতে তিনি বাঙ্গলা পদ্য এবং কলেজে পড়িবার 

সময় হইতে ইংরাজী পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন । তাহার ১৪ বংসর বয়সে 

লিখিত একটী কবিতার কিয়দংশ নীচে উদ্ধত করিয়! দিলাম £ 

--সক্সযাী- 
কে তুমি, বসিয়া কেন, আছ তরুতলে ? 

কি ভাবে মজিয়া আজ-_ ধ'রেছ এমন সাজ, 
বিরাগীর বেশে কেন রয়েছ বিরলে ? 
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স্থান্নু সম মূর্থি স্থির, পরিধানে ছিন্ন চীর, 

সম্মুখেতে আগুণের থুনী”? কেন জলে? 

কে তুমি, বসিয়া হেথা আছ কোন ছলে? 

ধরণীর যাহা কিছু-- অসার বিফল, 

তাই কি সংসার ত্যজে_ এসেছ সন্ন্যাসী সেজে, 

পাসরিতে-_জীবনের কল কোলাহল ? 

পরম আত্মার লাগি'-_জীবাক্সার মুক্তি মাগি” 

রেখেছ কি অক্কে তাই পাতি করতল? 

মুমুক্ষুর এই কি, শাশ্বত যোৌগবল ? 

কিন্বা কারা বিরহেতে_এ দশা তোমার, 

রম্ণীর ভালব।সা- করেছিলে বড় আশা, 

মেটেনি প্রেমের সাধ, সাধা কাঁদা সার। 

পাষাণীর রূপে ভূলে, প্রাণ দিয়ে হাতে তুলেন 

পাওনি সংসারে বুঝি প্রতিদান তা'র। 

তাই কি দারুণ ক্ষোভে ছেড়েছ সংসার? 

অথবা যাহা রে তুমি সপেছিলে হিয়া, 

মুহুর্তের তরে যারে, রাখোনি আখির আটে 

তোমার প্রণয়-পাশ_-সহসা ছি ডিয়া, 

গেছে সে চলিয়া দূরে, কোন্ সে অজানা পুরে, 

চিরতরে প্রেমাধীন জনে কাদাইয়া, 

তাই বুঝি গৃহ ত্যজি, এসেছ চলিয়া ? 

অথবা নিগুঢ় তত্ব, করিতে সন্ধান__ 

জনশূন্য স্থানে আসি, নিব্বাণের অভিলাষী, 
ভাবিতেছ দিবানিশি কোথা ভগবান ? 

হে সাধু! তোমার তাই, চঞ্চল চাহনি নাই, 

যৌবন ধুলায় ঢাকা, অন্তরে শ্মশান ! 
বদন গম্ভীর, বুকে রুদ্ধ অভিমান । 

কি খেদে, ক'রেছ সাধু! তরুতল সার-_ 

স্বধাই_ চরণে ধরি, বল হে করুণ করি 

সত্যই কি এ ব্রহ্মা মোহের আগার ? 
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এই গিরি, নদী, বন-- তরু, লত। অগনণ, 

পাখীর কাকলী গান, অলির ঝঙ্কার_- 

প্রকৃতির যত কিছু, সব কি অপার 8 

সত্যই কি এ সংসপারে_ নাহি শান্তিকণ।? 

মানব মানবী বেশে - দানব দানবী এসে, 

পরস্পরে করিতেছে শুধু প্রতারণা! ? 

কিন্ত সাধু! সুধা, বিষ,  অআঞ্া তা?র জগদীশ, 

বিফল কি বিশ্বস্গ্রি, জীবের সাধন! ? 

কিছুতে কি শোভা নাই, বৃথা আরাধনা £ 

হে সন্নাপী! একবার বল দয়া ক'রে, 

কোন্ লক্ষ্য সাধিবারে-_ আসি মোর। এসংসারে,_ 

কোন্ মোহে লক্ষ্য হ'তে দূরে যাই সরে? 

ধন রড পুত্র জায়া, কার এ বিরাট মায়া, 

অনন্ত সাগর আছে-_সম্মুখেতে পড়েন 

চলিবে এ যাতায়াত কত দিন ধরে? 

তাহার লিখিত ইংরাজী কবিতা, প্রেসিডেন্নি কলেজের ভূতপুর্বৰ 

প্রিন্সিপাল জেমস্ সাহেব এবং স্কটিশ চাচ্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টুর 
ষ্টিফেন্ সাহেব অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন ; তাঁহার। বলিতেন যে, ভারতবাসীর 

ভিতর অল্প লোকেই এইরূপ কবিতা লিখিতে পারেন। একটি ইংরাজী 
কবিতার কিয়দংশ নীচে উদ্ধত হইল) 
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কবিতা ভিন্ন চারুচন্দ্র বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকায় ছোট গল্প অনেক 

লিখিয়াছেন, সংবাদ পত্রেও তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার জীবনের এই বিশেষত্ব যে, সরকারী কম্ধের দারুণ পরিশ্রমের ভিতর 

তিনি সাহিত্য ও ধন্চর্চ! করিতে ভূলেন নাই এবং সব্রত্রই বাঙ্গালী হিন্দুর 
সন্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাহার সৌজন্য, দয়া ও পরোপকার, তাহার কর্ম্ম- 

ক্ষেত্রবাসিগণ মুক্তকণে স্বীকার করেন। দ্বেশীয় কম্মচারীর ভিতর তিনিই 

একমাত্র পাটনাঁয় লাটভননে কয়দিন তিথি হইয়া বাঁস করিয়াছেন। কর্ম 

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চারুচন্দ্র এক্ষণে স্বীয় নিম্মিত ৩নং শ্যামলাল 

গ্বীট শ্যামবাজারস্থ কলিকাতা বাঁধ ভবনে বাস করিতেছেন । 

জননেতা 

এটরী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্; 

_লিিছ্যাশ্শিক্ষা ও ক্স ভিপীলন- 
পরলো কগত সব্ধজনবরেণ্য জননায়ক এবং এটনধ্ ছুর্গচরণ বন্দো।পাধ্যায়ের 

পিতা স্বীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্য।য় মহাশয় অতি সামান্ট অবস্থ। হইতে 
কর্ম্ম-জীবন আরম্ত করিয়। বিখাত মলিসিটর ফান্ন কলিকাতা হাইকোটের 
ওর, ডিগনাম কোংএর দ্যানেজিং এসিষ্টান্ট নিযুক্ত হন। তিনি বহু বংসরকাল 

এ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ সালের ৪ শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেন। 
কম্ম-জীবনে বিস্তর উন্নতি করিয়া কলিকাতায় তিনি বনু ভূ-সম্পত্তি অজ্জণ 

করেন। তাহার একমাত্র পুক্র স্বর্গীয় ছূর্গীচরণ ১৮৮৩ খুঃ কলিকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা! 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ডাফ. কলেজে ভন্তি হন। তাহার ছাত্র-জীবন অতিশয় 



পালিবাল্িক্ ইত্িহাতন ট৬ 

উজ্জ্বল ছিল। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন এবং 
এম্, এ, পরীক্ষায় এ বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি, এল 

পরীক্ষাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি মেসার্স ওর, ডিগনাম 

এণ্ড কোংএ প্রথমে 40০16 012 নিযুক্ত হন এবং এটনাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া এ অফিসেই এটনীর কার্যে ব্রতী হন। ভগবদ্কূপায় তিনি শীঘ্রই 
দেশের একজন বিচক্ষণ আইনজীবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং স্বীয় 

প্রতিভাবলে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট ইয়োরোগীয়ান্ সলিসিটর ফান্ম ওর্, 

ডিগনাম কোং এর একজন প্রধান অংশীদাররূপে পরিগণিত হন। তিনিই 
এ ফান্মের একমাত্র ভারতীয় অংশীদার ছিলেন। বিগ্ভাশিক্গা ও কম্ম-জীবনে 
দুর্গাচরণের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ তাহার মাতাপিতার আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ব এবং 

ব্যক্তিগত সুতীক্ষ দৃষ্টির দ্বার। বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । 

_জ্ননহিতকল্প ও ল্াজনৈতিন্ক ক্ষেত্রে 

বাল্যকাল হইতেই হুর্গাচরণ পৌর প্রতিষ্ঠান ও মিউনিসিপাল সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি কলিকাতা কপেণরেশনের 

কমিশনর রূপে প্রভূত জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাকে কখনও পুরোভাগে দেখা না গেলেও বাঙ্গলার 

সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনেই তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশের 

জন্য অর্থদীন করিতে তিনি সর্বদাই অকু্ ছিলেন। দেশবন্ধু-পল্লী-সংগঠন- 
ভাগ্ডারে, মহাত্মা গান্ধীকে ও অন্যান্ত র।জনৈতিক প্রতিষ্ঠঠনে তাহার দান 

চিরস্মরণীয় হইয়া! থাকিবে । বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তিনি ছিলেন 

কৌটিল্য । দেশবন্ধু মেমোরিয়াল কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশীক কংগ্রেস কমিটি ও 
উত্তর কলিকাত। কংগ্রেস কমিটির তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন । তিনি একজন 
বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ছিলেন । দেশীয় যুবকবুন্দের শারীরিক শক্তি ও জ্ঞান-চ্চার 

জন্য কলিকাতার বিভিন ব্যায়ামাগার ও পাঁঠাগারগুচলির তিনি বিশেষ 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গঙ্গাবঙ্ষে ২৩ মাইল সম্তরণ প্রতিযোগীতার তিনি প্রধান 

উদ্যোক্তা ছিলেন। কলিকাতায় এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল ন, 

যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নাছিলেন। এই সকল স্বদেশহিতকর, রাঁজ- 

নৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনহিতৈষী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য উদেম্তে তিনি 

লক্ষাধিক টাকা দানও করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বযতীত আর্ত, ছুঃস্থ ও বনু 

আত্মীয় স্বজনকে তাহার বিস্তর গুপ্তদানও ছিল। 



-পরিসিন | স্যার "পপ স্্্ ১৪) টি 

আর ঠা, ্ 

7) 
গত 

ঠা 
সি 

কব রি 

* ক চর ম্শ্ধ নে 

[৮ 

টুল 

$:-. এ 

ডি 7 

ভর দ 

৮ 

গে রর রর 

| ৪ মু 1%) 

| রী 
1৮ 
রি 

ছা. চা 

8. %&) 



ক রক জরতে১১ত-লেভকর 
তি ১১৪7 457 4 নি প্রি রি 

রর ৪ টস ২৮ ৫ ১ 

5৬ , তত ঠা 

ঢ%154/রু মধামপদ 

॥ রদ চন হাসান শডাপনুমার বান্াপা ধার 
) 

১০৯০ 

দলা দ্জন্ চি দা +.1-184:717: 7 নি ২) | 

স রঃ শশী 7. স্ব ৮5:22 কাশ পুল 
81», পরী নর ৮ দিয়া সলাত বেন বু রত 4 



9৭ হননদো। স্ভীউ 

_-দেম্পীম্্র ব্যবতনা ও আাহিত্য- সেবাম্র 

বাঙ্গালার ব্যবসাজগতে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার জন্য ছুর্গাচরণের 
অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বহু চ। কোম্পানী ও কয়ল! 

কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ এর ডিরেক্টর বোর্ডের 

তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একমাত্র তাহারই চেষ্টায় উক্ত কোম্পানী 

ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ সম্পর্কে তিনি যে অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজন্য আচাধ্য স্যার প্রফুল্রচন্দ্র তাহার “আত্মজীবন- 

স্বৃতি”তে তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ছূর্গাচরণের সাহিত্যানুরাগও 
বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তাহার প্রণীত আইন পুস্তক “[170121. 0010৬601)- 
51) ও [1087 1২601900100 4১০০১ শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া সর্বত্র প্রশংসিত 

হইয়াছে। বাঙ্গাল! সাহিত্যেরও তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

_ সত্য ও বহস্প-ককথা 

সামাজিক জীবনে ছুর্গাচরণ অমায়িক সঙ্গী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাহার 
চরিত্র অনিন্দনীয় ছিল। ১৯৩৫ সালের ২৮শে জুন শুক্রবার রাত্রি ১০-৩০ 

ঘটিকার সময় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ব্রহ্কো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া 

আত্মীয় পরিজন ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাঁসাইয়া তিনি পরলোক গমন 
করেন। তিনি তিন পুত্র__জগদ্ধাত্রীকুমার? শচীন্দ্রকুমার ও পবিত্রকুমীর এবং তিন 
কন্যা মৃত্যুকালে রাখিয়। যান। জ্যেষ্ঠা কন্া শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর 
সহিত কলিকাতা হাইকোটের ভূতপুর্ববব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও 
বড়লাটের আইনসভাঁর মাননীয় অস্থায়ী আইনসচিব (এ 161091 ) স্যার 
মন্থনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুজ্র শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

(ওর, ডিগনাম কোংর এটনীঁ) এম, এ, বি, এল এবং মধ্যম৷ কন্তা শ্রীমতী 
বসস্তকুমারী দেবীর সহিত ভাগলপুরের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনর, 

কলিকাতার শ্ঠটামলাল স্ত্রী নিবাসী রায় বাহাছুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও, বিঃ 

ই/র জ্যোষ্ঠপুত্র শ্রীযুত শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ? এর বিৰাহ হইয়াছে। 
ছর্গাচরণের মৃত্যুর ছুই বৎসর পরে তঁহার কনিষ্ঠা কন্তা! গ্রীমতী রেব৷ দেবীর 
সহিত বীরভূমের সন্ত্রাস্ত জমিদার-বংপোত্ভৃত ও মার্টিন কোং এর 0081 11795 

৮ 



এর উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রীুত মোহিনীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের (অধুন। কলিকাতার গ্রে গ্বীট নিবাসী) জ্যেষ্টপুজর শ্রীমান্ 
একেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এএর বিবাহ হইয়াছে। 

_উ্রীুস্ত জগান্গাত্রীকুমাল্র লন্দ্যোপীধ্যান্ ভিঃ এ 5- 

দুর্গাচরণের জ্যেষ্টপুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 01, 
[012777) ৫ 0০তে তাহার পিতার মৃত্যুর পর অন্যতম 400160 011. হইয়া! 

কার্ধ্য করিতে;ছন এবং আইনক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাল।ভের, জন্ত শীঘ্রই বিলাত 

যাত্র করিবেন। তরুণ ও ছাত্রসমাজে নিভাঁক, চিন্তাশীল এবং দেশপ্রেমিক 

নায়ক ও কন্মী হিসাবে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। ইনি কলিকাতার বহু 
জনহিতকর কার্য্যে একনিষ্ভাবে সংশ্রিষ্ট থাকিয়া ইহার স্বর্গগত পিতার আদর্শ 

অক্ষু্ন রাখিয়াছেন। ইনি একজন সাহিত্যিক ও স্ুকবি; বিভিন্ন দৈনিক, 
সাপ্তাহিক ও মামিক পত্রাদিতে রাজনীতি, অর্থনীতি ও ভারতীয় ইতিহাস 

সম্বন্ধে ইহার স্ুুচিস্তিত প্রবন্ধ ও নানাবিধ মনোজ্ঞ কবিতাদি .প্রকাশিত হইয়| 

থাকে। অসহষোগ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে ইনি নিখিল-বঙ্গ-ছাত্র- 

সম্মিলনীতে বাঙ্গালার ছাঁত্রসমাঁজকর্তৃক অভ্যর্থনা-সমিতির পভাপতি মনোনীত 

হইয়াছিলেন। ইহার পরিচালনায় সম্মিলনী প্রশংসনীয় সাফলা অর্জন 

করিয়াছিল। ইহার বয়ংক্রম মাত্র ৬ বৎসর। ইনি ভবানীপুর পদ্মপুকর 
নিবাসী এডভোকেট স্বর্গীয় স্রেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্ঠা ও বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্টের আইন বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত স্ুধীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্মী শ্রীমতী জ্যোৎস। 
দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। জ্যোৎস্সা দেবী কবি ও বিদুষী মহিলা; বিভিন্ন 

মান্িকে ইহারও মনোজ্ঞ কবিত। ও গল্প-উপন্যাসাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

হর্গাচরণের মধ্যমপুজ্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রকুমার 1). ৩০. অধ্যয়ন করিয়া 
বৈষয়িক কার্ধ্যাদি দেখাশুনা করেন। ইনি শিক্ষা ও ব্যায়াম ক্রীড়ার বিশেষ 
অনুরাগী । কনিষ্ঠ পুত্র শ্রমান পবিত্রকুমার ইংরাজীতে অনার্স সহ 7. 4. 

অধ্যয়ন করিতেছেন। 



সি _রায় সাহেব ভৃষণচন্দ্র দাল__ 
বাল্য জীবন 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে হুগলী জেলার অন্তত ধনিয়াখালি থানার অধীন মামুদ্পুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ৬হৃদয়চন্দ্র দাস গভর্ণমেন্ট সার্ভে ডিপার্টমেন্টে 
চাকরী করিতেন। তিনি হুগলী কলেজে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বীয় গিরিশচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন। তাহার 
তিন পুক্র_ভূষণচন্দ্র, কিরণচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এবং ছুই কন্ত। স্ুরবাল৷ ও 
নগেন্দ্রবালা। ইহাদের মধ্যে ভূষণচন্দ্র সর্ববজ্যেষ্ঠ ও স্বগ্রাম মামুদপুরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতার সহিত ইহাকে তাহার কর্মস্থল ভারতবর্ষ 
ও ব্রন্মদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহার প্রাথমিক 
শিক্ষা বিভিন্ন দেশের নানা বিদ্ভালয়ে হইয়াছিল এবং বাল্যকাল হইতেই 

দেশ বিদেশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে ইহার মধ্যে 
কতকগুলি বিশেষ গুণ পরিক্ফটিত হয় ও ইনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিতে 
পারেন। ইহার পিতা চাকরীর শেষাংশে কলিকাতার হেড অফিসে 

বদলী হইলে ইনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভত্তি হন'। ইনি উক্ত কলেজে 
|. /১. ক্লাসে অধায়নের সময় বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রাযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্থু মহাশয় ( সম্প্রতি মৃত, ১ল! জানুয়ারী ১৯৩৯) ইহাকে 

লক্ষ্য করিয়! ছাত্রদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,_- 

13059 01 ১0171613055 01 811), 
1307৪ 91 71 09010) 13817 &5 2001) 

1116 69 00199 ৮101) 20750101100, 
[10809 0৮0 ৮78)000 0৮0] 1009" 

প্রিন্সিপাল গিরিশচন্দ্রের এই উপদেশ ভূষ্ণচন্দ্রের চরিত্রকে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। এ. 4. পড়িতে পড়িতেই ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পু 
বিধায় চাকুরীর সন্ধানে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

_-কর্স'ভজীবনেন্ল স্ুুত্রপীত- 

প্রথমতঃ ইনি চাকুরীর জন্য এ]. ]. ৮ এ দরখাস্ত করেন? কিন্ত 
ইহার হস্তাক্ষর সুন্দর না হওয়ায়, এ স্থানে ইহার চাকুরী হয় না। পরে 

ইনি পালামৌ জেলার [01686 1008160007৮ এ ১৯০১ সালের ৮ই মে 



লান্সস্বার্ি ইত্তিহা ৬০ 

তারিখে মাত্র ২০২ বেতনে [0:08601 হইয়া কর্মে প্রবেশ করেন। হ্হান 
চাকুরী পাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই ১৯০২ সালের ২১শে নভেম্বর ইহার 
পিতার মৃত্যু হয়। তদবধি সংসারের সমস্ত ভার ইহা'রই স্বন্ধে পতিত হয়। 
১৯০৩ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ইহার কার্ধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে দেরাছুনস্থ 
[71)9719] 10105% ৪০1)001 (পরে ইহা 0011960 এ উন্নীত হইয়াছে ) এ 

পাঠাইবার জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু ছুইজন জামিন রাখিয়া /.2900001 
এ সহি করিতে বল! হয়। দুভাগ্যবশতঃ ইহার আত্ীয়স্বজনের মধ্যে 
কেহই জামিন না হওয়ায় ইহার যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে; কিন্তু ঈশ্বর 
সহায় থাকায় এ বিভাগের 33০) 738708০" শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন 

মহাশয় (ইনি এখনও জীবিত) ও শ্রীযুক্ত দ্বিজরাঁজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
(এ জেলার একজন ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার) ইহার জন্য জামিন হন। 

১৯০৫ সালে ইনি রী স্কুল হইতে 1707951 1$81)0078 €(077150 এ উত্তীর্ণ হইয়! 

সুন্দরবন বনবিভাগে ৪০২ টাকা বেতনে 1)07465 7815৩ এর পদে নিযুক্ত 

হন। ইহার ছয় মাস পরেই ইনি 73910: এর পদে ৫০২ টাকা বেতনে 
উন্নীত হন। 

_ক্কর্্স-জীববনে নানা হিপর্তি- 

সুন্দরবন অঞ্চলে ইহাকে এক বংসর নান! প্রকার বিপদ ও দুঃসহ 
কণ্ঠের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। সুন্দরবনে তৎকালে ধাহাঁরা গাছে 
নম্বর দিতেন, তাহাদের জীবন সাতিশয় বিপদাপন্ন ছিল; কখন যে ব্যাস্ত 
কুস্তীরাদি হিংস্র জন্তর সম্মুখীন হইতে হইত, তাহার কোন ইয়ন্তা ছিল না। 
ভূষণচন্দ্র যেস্থানে কর্মে লিপ্ত ছিলেন, সেই স্থানটা বঙ্গোপসাগর হইতে ৬৭ 
মাইল দূরে ছিল। এখানকার নদীর জল লবণাক্ত হওয়ায় পানীয় হিসাবে 
ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। সেইজন্য ইহাদিগকে পানীয় জলের জন্য 
যথেষ্ট কষ্ট উপভোগ করিতে হইত। বনবিভাগের ্টিমার যখন ডাক লইয়। 
আসিত, তখনই ট্টিমার হইতে পানীয় জল ট্যাঙ্কে ভরিয়া লওয়া হইত; এই 
জলই রন্ধন ও পানার্থে ব্যবহৃত হইত। চারিদিকেই স্ুবিস্তীর্ণ জলরাশিবেষ্টিত 
স্ন্দরবনে পানীয় জলের অভাবে তাহাকে ছৃর্বিসহ কষ্টভোগ করিতে হইত । 
তাহাকে সমস্ত দ্রিনই জঙ্গলে কাজ করিয়া রাত্রে নৌকায় কাঁটাইতে হইত। 
একদিন গভীর রাত্রে স্থপতি নদীতে ভীষণ ঝড় উথিত হইলে নদীগর্ভস্থ প্রায় 
সমস্ত নৌকাই অতলজলে ডুবিয়। যায়, বনের বহু গাছ উপড়াইয়া পড়ে ; কিন্ত 
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৬১ ধ্নেষখাতিল 

এঁ ভীষণ ঝড়ে সৌভাগ্যবশতঃ ই'হার নৌকার কোন ক্ষতিই হয় নাই। জঙ্গলে 
অনেক সময় হিংঅজন্তর সম্মুখে পড়িয়াও ইনি অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
১৯০৭ সালে সুন্দরবন হইতে ইনি অন্গুল জেলার বাগমাণ্ড রেঞ্জে বদলী হইয়া 
যান। এই রেঞ্জের জঙ্গলে তখন যথেষ্ট কাঠ ও বাঁশ চুরি হইত। ইনি বহু 
চেষ্টা করিয়া! এই চুরি প্রায় বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে যাহাদের স্বার্থ হানি 
হয়, তাহার! ইহার প্রতি আক্রোশবশতঃ ইহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহার 
অন্ুপস্থিতে ১৯০৮ সালের ২০শে এপ্রিল রাত্রে ই'হার পুর্ণাকোটস্থ কোয়াটারে 
অগ্নিসংযোগ করাইয়! দেয়। ই'হার বৃদ্ধা মাতা স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন এ 
কোয়াটারে নিন্দিত ছিলেন ; কিন্ত ভগবানের কৃপায় ইহারা আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা 
পান। এই পুর্ণীকোট কটক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নব্বই মাইল দূরে অবস্থিত 
ছিল। এই স্তুদীর্ঘ পথ গরুর গাড়ী ব্যতীত অন্ত কোন যানবাহনে অতিক্রম 
করিবার উপায় ছিল না এবং অত্যন্ত বিপদসন্কুল ছিল। পুর্ণাকোট জঙ্গলেও 

তাহাকে বহু হিংশ্জন্তর সম্মুবীন হইতে হইয়াছিল। এখানকার জলবায়ু 
ম্য।লেরিয়ার বীজাণুপুর্ণ ছিল; কিন্তু স্থচিকিৎসার উপায় ছিল না। 

_ক্ক্্স-জীলন্নে উল্লভি শু তন্বলল্প গ্রহণ 

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে গভর্ণমেন্ট পুনরায় ইহাকে দেরাঁছুন 
ইম্পিরিয়েল ফরেষ্ট কলেজে বনবিভাগ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ 

করেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১০ সালের ১ল! জুলাই তারিখে ই'নি 

১৫০২ বেতনে 056 459156277% 0010991৮৮০এর পদে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত 

হন এবং ইহার ছুই বংসর পরই ২০০২ বেতনে এ পদে পাঁকাভাবে নিযুক্ত 

হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ২৩শে মার্চ ইহার মাতাঠাকুরাণী 
শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী স্বর্গগতা হন। ইনি হাজারীবাগ, টাইবাসা, পালামৌ 
ও সাঁওতাল পরগণ। প্রভৃতি স্থানে বিভাগীয় ফরেষ্&ট অফিসারের কার্য করিয়া- 

ছিলেন। ১৯৩০ সালে রাচিতে অবস্থানকালে ই'নি মহামান্য ভারত সম্রাটের 

জন্মোৎসব উপলক্ষে “রায় সাহেব” উপাধিতে ভূষিত হন। ৩২ বৎসর নানা 

দুঃখকষ্ট ও সম্মানের সহিত কাধ্য করিয়া সিংহভূম জেলার অন্তর্গত চক্রধরপুর 

হইতে ১৯৩২ সালের €ই নভেম্বর তারিখে ইনি কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। অবসর গ্রহণের সময় ইনি বিহার ও উড়িষ্যা 107০5৮ ১০:৮1০0এর 

সব্ধ্বোচ্চ বেতন ৮৫০২ টাকা পাইতেন। 



_ল্লা লাহেবেক বহশন্কথা 

অবসর গ্রহণের পর রায় সাহেব ভূষণচন্দ্র ১৯৩৫ সালে রেলওয়ে 
কোম্পানীতে 45515607)0 3190])0]* 1১8811)0 0170০ রূপে ৪০০২ বেতনে 

আট মাস কাধ্য করেন। এই 10105 ০7100 তেই রায় সাহেব প্রথমে 

সামান্য কেরাণীগিরি করিতে যাইয়া তাহার হস্তলেখার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত 

হইয়াছিলেন। রায় সাহেব বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গারকোন গ্রামের 
৬যোগীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মধ্যমা কন্া। শ্রীমতী প্রভাবতী দাসীকে বিবাহ 

করেন । বর্তমীনে রায় সাহেব কলিকাতার রাসবিহারী এভেনিউতে 

স্বোপার্জিত অর্থে নিম্মিত তপোবনতৃল্য “সৌদামিনী কুটীর” নামক শ্ুরম্য 
ভবনে বাস করিতেছেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পাঁচুগোপাল দাস্ 
ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে 73. 4. ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাস এ 
কলেজে]. 9০. অধ্যয়ন করিতেছেন ইহারা উভয়ই 200. (07100৮8 ) 
1380681101) [00115075165 10810111500708 1, 0, 2)এ আছেন। 

রায় সাহেবের মধ্যম ভাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাঁদ 1301177% ৩6৪০ 
[821]স8/তে কার্ধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডা: 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এম্, বি 1371015]) 11101%1) 96০910) 1২510201011 0০9র 

ডাক্তার । রায় সাহেবের এক পিতৃব্য ডাঃ শ্রীযুক্ত ভবতোষ দাস এম্, বি, ইহার 
পৈতৃক নিবাস ধনেখালি গ্রামে ডাক্তারী করিতেছেন। ডাঃ ভবতোষের পিতা 

স্বর্গীয় যছুনাথ দাস বেঙ্গল সিভিল সাভিসে ছিলেন । 



আহিরীটোলার মিত্র-বংশ 
ছেওস্্রান ৌল্বরত্মোহন্ন মিত্র 

হুগলী জেলার পুত রজঃ চুমি বেজড়। নামেতে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম 
শোভিতেছে প্রকৃতির রম্যভূমি রত্ত-প্রসবিনী মিত্র-বংশ-ধাঁম । 

দেওয়ান গৌরমোহন, দেবদ্িজে ভকতিপ্রবণ, ধার্মিক সুজন, 

ধন্মে কন্মে মতি__আহিরী?টালা মিত্র-বংশ করিল স্থাপন। 

জন্মভূমি বেজড়ায় বহু অর্থে প্রতিচিলা নান। দেবালয়, 

রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, দেবোত্তর, ব্রন্ষোত্তর আদি কীন্তি-পরিচয় ৷ 
কম্মভূমি কলিকাতায় আহিরীটোল। পল্লী স্থবিখ্যাত অতি, 

নিম্মীণ করিল তথ, স্থুরম্য প্রসাদ চিরতরে করিতে বসতি । 

শকীল্লোদ গোপা জ্িজ্রে 

সুবিখ্যাঁত ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র গৌরমোহনের যোগ্য বংশধর, 
দেবালয়, ক্লানঘাট, মুযুব-ভবন আদি তাঁর কীন্তি বুতর | 
মৃতকল্প তীর্থযাত্রীতরে কালীঘাটে প্রতিষ্টিল৷ মুমুষু্ ভবন, 
আর গঙ্গাঘাট, শালিখার ক্ষীরোদ মিত্র ঘাট কীন্তি অতুলন। 

শালিখায় পিতৃনামে রাজেন্দ্েশ্বর শিবলিঙ্গ ও ঠাকুর দালান 

বিশ সহম্স কাঙ্গালী যেথ। প্রতিবর্ষে লভে অন্ন--করিল। নিন্ম ণ 

শদ্ধাঞ্জলি নিবেদিল। তারে, কলিকাতা হাওড়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান 

পুণ্যনামে তার তিনটা রাস্তায় স্মৃতি-দীপ করি অনিব্বাণ | 

উীহ্যুত্ভন লুুস্মাক্ুক্ড মিত্র 

হেন ধন্মাতআ্মার তনয়ত্ব লভি শুভক্ষণে, ধন্ত বঙ্গে চির-কীন্তিমান্, 

শ্রীযুক্ত কুমরকৃষ্ণ মিত্র-_পরার্থে তার আত্মনিবেদিত প্রাণ । 
জীবন- প্রভাতে নির্দ্ভম বাঙ্গালীরে ব্যবসায়ে করিল। জাগ্রত, 

বজবেদনে বিছরি বিলাস-আলম্ত- বাঙ্গালীর কলঙ্ক শ্বাশখত। 

জন্মি ধনীগৃহে কশ্মযোগী তিনি, তার সুউদ্দাম কন্মের প্রেরণা, 
শ্রমবিমুখ, অলস, বাঙ্গালীর হুৃদে জাগায়েছে তীব্র উদ্দীপনা 
ভাগ্যলল্্মী জয়মাল্য দানে বরপুভ্ররূপে তারে করিল বরণ, 

বাণিজ্যে বসতেঃ লক্ষ্মী” বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল খষি বাক্য সনাতন । 

আর্ত মানবতার সেবা লাগি, প্রাচীন ভারতের লুপ্ত রত্বোদ্ধার, 
অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়ে, আয়ুব্রেদ স্ুচিকিৎসার করিল। বিস্তার 



সীল্রিবাত্রিক হতিহাংস ৬৪ 

মহারাজা যতীক্রমোহন, স্যার গুরুদাস আদি বঙ্গ সুসস্তান, 

“আয়ুর্বেদ বিস্তার-সমিতি'রে তার স্থুসমাদরে দিল। প্রাণ দান। 
অগ্নিযুগে--বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যবে দেশব্যাপী বঙ্গবীরগণ, 
বিলাতী-বর্জন-_স্বদেশীগ্রহণ মন্ত্রে স্ুসঙ্কল্ল করিল গ্রহণ । 

ঘুচাল বাঙ্গালীর বস্ত্র-দৈন্ত, বাঙ্গালায় বস্ত্-শিল্পের করি প্রবর্তন, 
দেশী বস্ত্রের প্রথম প্রচারে গনেশ কথ মিল' করিয়া স্থাপন । 

বঙ্গ-রাজ প্রতিনিধি স্তার এভোয়ার্ড বেকার-__যবে অকারণ, 
কলিকাতার রাখী-বন্ধন বাধ্ধিকী ও শোভাযাত্রা করিল। বারণ। 

নেতৃসভামাঝে কন্বুকণে তেহ করিল! ঘোষণ1-_উদাত্ত মহান্, 
শিক্ষা ও আথিক উন্নতি বিন! পরাধীন জাতির নাহি পরিত্রাণ। 

দেশীয় শিল্পকলার উৎকর্ষে রাষ্ট্র স্বাধীনতা রয়েছে নিহিত 

এরূপে স্বদেশী মেলার আয়োজনে-_ _রাখী-বন্ধন হ'ল অন্ুষ্ঠিত। 
কলিকাতায় “্বদেশী মেলা” কুমারকৃষ্ণ প্রথম করিল বোধন । 

স্বপ্নরাজ্য সম, নানা শিক্ষা-সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রপুরী চিত্ব-বিমোহন । 

মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালায় অভ্র ব্যবসায়ে তেহ শ্রেষ্ঠ রপ্তানীকারক, 

দূর সপ্তসমুদ্রের পরপারে, লগ্ন, হামবার্ক ও ন্াইয়র্ক। 
কলিকাতা কপেরেশনে নৃতন আইন যবে হ'ল প্রবর্তন, 
দেশহিতে সর্ববরিক্ত দেশবন্ধুসাথে তেহ তাহ করিল বরণ । 
কিন্তু স্বার্থান্বেষী হ'তে ছুর্নীতিমুক্ত, করিবারে সে পৌর-প্রতিষ্ঠান 
দিনমানে রাহুগ্রাসমুক্ত প্রচণ্ড মার্তণড সম দীপ্ত জ্যোতি্মান্, 
'করদাত। বান্ধব-সমিতি" ও “কোয়ালিশন পার্টি করিল! গঠিত 

আনন্দেতে আত্মহার। পৌরবাসী জয়গানে তারে করিল নন্বিত। 
অসহযোগের প্লাবন লীড়নে সোনার বাঙ্গাল দেশ গেল যবে ভাসি, 

দেশের বন্ধু চিত্ত, তেয়াগিয়! বিত্ত, সর্ধবরিক্ত সাজিল। সন্যাসী । 

দেশের বন্ধু, করুণার সিন্ধু, দেশের লাগি তার বনু-ব্যয়ভারে, 
বাসভবন বিক্রয়ের তরে অন্তরঙ্গ স্থহুদ ডাকিলে তাহারে। 

প্রকৃত হিতৈষীরূপে তেঁহ তারে অতি শুভক্ষণে দিল! সুমন্ত্রণা) 
মাতৃজাতি সেবা! তরে “নারী-হীঁসপাতাল” এক করিতে স্থাপন।। 

'চিত্বরঞ্ুন সেবাসদন”__কুমারকৃঞ্খের প্রথম উদ্ভাবন। 
বিশাল নগরী বুকে “মন্ুমেন্ট' সম, ত্যাগীর কীত্তি-নিদর্শন | 



হালিসহর ধর-বংশ 

স্বীয় গঙ্গাপ্রসাদ ধর__ 

কলিকাতার বনুবাঁজীর পল্লীর বাঞ্থারাম অক্রুর লেননিবাসী, কলিকাত। 

হাইকোটের অন্যতম খ্যাতনামা এটন্নী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর (117. 5. 0. 19021) 
বর্তমানে এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। চবিবশ পরগণ|। জেলার অন্তঃবর্তী, 
ই, বি. আরের প্রুসিদ্ধ ফেশন নৈহাঁটার নিকট হাঁলিসহর একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। 
বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজদোৌলার সময়ে শ্রীপ্রী৬জগন্মাতার একনিষ্ঠ সাধক, 
সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসারদ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়। ইহাঁকে পবিজ্র 
তীর্থভূমিরূপে পরিণত করিয়াছেন। এখনও হাঁলিসহরে তাহার পঞ্চমুণ্তী 
অ!সন বর্তমান। শাগ্ডিল্যগোত্রোভ্ভূত স্ুবর্ণবণিক জাতীর ধরমহাঁশয়গণ বহুকাল 

যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেন। এটনী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর মহাশয়ের 
আদিপুরুষ বাঁরানসী ধর মহাশয় ব্যবসাসূত্রে সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন। 

কিন্তু তীহাঁর ও তৎপুক্র নকুড়চন্দ্র এবং তস্য পুক্র গোপালচন্দ্রের কোন উল্লেখযোগ্য 
ইতিহাস পাওয়া যাঁয় না। গোঁপালচন্দ্রের পুজ্র গঙ্গাপ্রসাদই হাঁিসহরের 
বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাঁতার ব্বাঁজার পল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে 

থাকেন। গঙ্গীপ্রসাদ সাধক রামপ্রসাদের শ্যায়ই একজন: মাতৃভক্ত সাধক 
ছিলেন। একদা গঙ্গাগর্ভে স্নানকালে তিনি শ্রীস্রীজগন্মাতার সিংহোপরিস্থিত 
ঘিভূজা অভয় সুক্তি প্রাণ্ড হন। এই মূর্তি “৬সিংহবাহিনী মঙ্গলচন্তী” নামে 
এখনও এই বংশে পুজিতা হইয়া আমিতেছেন এবং এতদুপলক্ষে এই বংশে 
প্রতি বুসর ৬হূর্গাপুজা, ৬কালীপুজা, ৬জগদ্ধাত্রীপূজ। ও ৬বাঁসন্তী পুজাদি 
শী্রী৬ঞগম্মাতার বিভিন্ন রূপের পুজা হইয়া থাকে । 

_স্বপ্পীয় বূপর্টাদ ধর- 

সাধক গঙ্গা প্রসাদ হয়পুত্র রাখিয়। পরলোক গমন করেন। তাহার পুক্রগণের 
মধ্যে জ্যেঠ রূপদীদ ও মধাম্ স্বরূপটাঁদই বিশেষ কীহিমান পুরুষ। রূপটাদ 
পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলিকাঁতীর বিখ্যাত ৬সিংহবাহিনী 
মপ্লিক-বংশে রামমোহুন মল্লিকের কন্তাকে বিবাহ করিয়া বড়বাঁজার ও বহুবাজারে 
অশেক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যৌতৃকন্সরূপ প্রাপ্ত হন। তণকালে রামমোহন 

গি 
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মল্লিকের বিস্তর দানশীলতার কথ! কলিকাতাবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হইত 
স্থতরাং তিনি যে কন্যা-জামাতাকে বিস্তর দান করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র 
কি? রূপটাদ এইরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি আদি বিলাস-ব্যসনে নষ্ট না করিয়া 
শীত্রী৬রাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, 
তন্মধ্যে বড়বাঁজারের ছুইথানি বাড়ী উল্লেখযোগ্য | শ্রী্রী৬রাধাকৃষ্ের যুগলমৃত্তি 
এই বংশের কুল-বিগ্রহরূপে 'এখনও পুজিত হইয়।৷ আসিতেছে এবং প্রতিবসরেই 
রূপটাদের বংশধরেরা ঠাকুরের ঝুলন, দোল ও রাস ইত্যাদি যথাযথ অনুষ্ঠান 
করিয়া আসিতেছেন। 

_ স্বর্গীয় স্বরূপটউাদ খর- 

রূপটাদের মধ্যম জাঁত। স্বরূপঠার্দ 0406 ০ ০০০৭ [7০০০ অর্থাৎ উত্তমাশ। 

অন্তরীপ দিয়! যে সকল জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আঁসিত, তাহাতে মাঁল- 

সরবরাহকের €( 5£9৬০0০076 ) এর কাঁজ করিয়। বিস্তর অর্থ উপাঁঙ্জন করেন। 

তিনি বনুবাঁজারে ৬জগন্নাথ বিগ্রহ এুতিষ্ঠা করিয়। তীহার সমস্য এফ্টেট উক্ত 

বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া দেবোত্তর করিয়া যাঁন। সেই হইতে এখনও 

পর্যন্ত “বৌবাঁজারের ধরেদের রথ” প্রসিদ্ধ। স্বরূপটাঁদের মৃত্যুর পর তীহা'র 
ছয় পুজের মধ্যে পঞ্চম কৃষ্ণদয়ালের জীবিতাবন্থায় উক্ত ফ্টেভেডোরের কা 

“স্বরূপটাদ ধর এগু জন্স” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তিনিও বিস্তর অর্থ 

উপার্জন করিয়া দানধ্যান ও অতিথি-সেবাঁদিতে ব্যয় করিতে থাকেন । কৃষ্ণদয়ালের 

পুজগণ অবধি উল্ত ফার্ম বিদ্যমান ছিল। পরে তাহার পৌত্র অদ্বৈতচরণ ধরের 
সময় “হয়েজ ক্যানেল” খনন করা হইলে জাহাজ আর উত্তমাঁশী অন্তরীপ 

(0808 0£ ০0০9 1701১০) দিয়া না আসাঁতে তাহাদের ফান্মের বিস্তর ক্ষতি 

হয় এবং শীঘ্বই উহা! উঠিয়া যায় । কিন্তু স্বরূপচাদের 17050 78065 হইতে 

তাহার বংশধরগণের আবাস স্থান ও ঠাকুর দেবতার সেব৷ ইত্যাদি উত্তমরূপে 

চলিয়। আসিতেছে। এইরূপে হালিসহর (বর্তমানে বৌবাজার ) ধর-বংশে 

“বার মাসে তের পার্বণ” চলিয়। আসিতেছে । 

-ত্ববূপচাদ খতরক্ বংশ-কথা-- 

জ্যেষ্ঠ রূপটাদধর মৃত্যুকালে কিশোরীমোহন ও ভূবনমোহন-_এই ছুই পুক্ত 
রাখিয়া গিয়াছিলেন। তীহার কনিষ্ঠ পুন্র ভূবনমোহন চিুপুর রাঁজবাঁটাতে 
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বিবাহ করিয়! বিস্তর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একপুত্র বেশীমাধবকে 

রাখিয়া পরলোক গমন করেন বেণীমাধব প্রথমে কাপড় ও কাঠের ব্যবসা 

করিয়া বিস্তর লোকসান দ্রেন। তিনি ছুই পুক্র-_ গোকুলচন্দ্র ও গোপেশ্বরচন্দ্রকে 

রাখিয়া স্বর্গগত হুন। 

_এটন্ীা স্বীয় 0গাক্ুলচত্দ্র খিব নবি, এত 

জ্যেষ্ঠ গোকুলচন্দ্র ধর কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিশেষ খ্যাতনামা এটরী 

ছিলেন! গোকুনলচন্দ্র আহিরীটোলার বিখ্যাত লাহা-বংশে কলিকাত। হাইকোটের 

্বনামপ্রপিদ্ধ ও ভূতপুর্বব স্ণ্রীম কোর্টের বাঙ্গালী এটর্নী রমানাথ লাহার 

কণ্ঠ।কে বিবাহ করেন । পরে তিনি ১৮৭৬ খুঃ অব্দে বি, এল ও এটনীর পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া শ্বশুর রমানাথ লাগার 517179৫ ৫ 1.2 নামক এটনী অফিসেই 

প্রথমে এটনীর কার্যে ব্রতী হছন। ১৮৮২ খু ঃঅবন্দে রমানাথ লাহা স্বর্গারোহণ 

করিলে ভিনি এ ফাশ্দ হইতে বাহির হুইয়! কিছুদিনের জন্য আমড়া তলা নিবাসী 

এটর্নী আশুতোষ ধরের সহিত [01:27 & 01৩7 নামক এটনী অফিস প্রতিষ্ঠা 

করিয়। কার্য করেন। পরে তিনি নিজ নামেই একটা অফিস খুলিয়া এটনী 

ব্যবসায়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু দৈবছুবিবপাকবশতঃ ১৮৯৭ খুঃ 

অব্রে তিনি সত্যচরণ, সত্যরঞ্জন ও সত্যপ্রিয় --এই তিন পুক্র রাখিয়া অতি অল্প 

বয়সে পরলোক গমন করেন। 

_জ্্ীযুক্ত সত্যচরণ ধর” নি এ 

এটনা-এ্যাট-ল 

এটন্নী গোকুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুক্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর ( ট[ঘ. ১. ০" 10147) 

কলিকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ এটনী'। পিতার মৃত্যুর সময় 

ইহার মীত্র দশ বশুসর বয়স ছিল । একা রণ ইতি মাতুলালয়-- উক্ত রমানাথ লাহার 

বাড়ীতে থাকিয়। শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খুঃ অন্দে ইনি প্রেসিডেন্নি কলেজ 

হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এটন্ঁর কাধ্য শিক্ষা করিবার জন্ত তাহার 

মাতুল এটনী পূর্ণচন্্র লাহার ( রমানাথ লাহার পুত্র) 4১7৮০154০1০ হুন। 

পর বসর ১৯০৯ খুঃ অন্দে কলুটোলার রাজ! দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের সর্বব- 

কণিষ্ঠা কণ্ঠ) শ্রীমতী 'তুলসীমণি দাসীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৯১৫ থুঃ 
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অব্দে-_বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইনি এটনখ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 521107301) 

& 0০ নামক গব্ণমেণ্ট সলিদ্টির ফার্মে এটনীর কার্যে ব্রতী হন। এ 
অফিসে ইনিই সেই সময় একমাত্র বাঙ্গালী এটন /১55150870 ছিলেন। 
১৯২১ খুঃ অব হইতে ইনি 121, ). 11. 07220: ও 11 0, 0, চুঝা 

এটনৃদ্ধয়ের সহিত দুই বগুসর কাধ্য করিয়া এক্ষণে 5. 0. 10181 & 0০ 
নামে নিজ নামেই ফাম্ম খুলিয়। আইন ব্যবসায়ে বিশেষ স্থখ্যাতি অর্জন 

করিয়াছেন। ইনি 11)0010015,650 1,92৬ 5০9019% 01 02100৮02) 09100 

[327-48550012610105 0০210062010 ও 1716217৮501) 01 ০5০01017170 

ইত্যাদি বিশিষ্ট সমিতির সদস্য এবং বলীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য থাকিয়া 

বাল! সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! করিতেছেন। ইহার বর্তমীনে দুই পুক্র__ 
অনিলকুমার ও অজিতকুমীর এবং ছুই কন্যা__ন্বর্ণলতা ও স্েহলত। | শ্রীমান্ 

অনিলকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছে এবং কুমারী স্বর্ণলত ম্যাটিক ক্লাসে 
পড়িতেছে। 

শ্মীযুক্ত সভণপ্রিয় ধর, বিঃ এস-সি (লগ্ন ) ৭ 
এ, এম, আই, স্রাক ই ( লগ্ডন) 

এটন্নী গোকুলচন্দ্রের মধ্যম পুত্র সত্যরঞ্ন অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। 
কনিষ্ঠ পুশ শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ধর 11. 3. 1১, 10] 13, 56 (1000902) 

১৯১৯ খুঃ অন্দে ১ 71005 কলেজ হইতে আই, এস্-সি পড়িতে পড়িতে 

বিলাত গমন করেন। সেখানে ইনি ১৮১৯ খুঃ অব্দ হইতে ১৯২৬ খুঃ অন্দ 
অবধি থাকিয়া সুবর্ণ বণিক জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে 13. ১০. 

[71101171110 (1500001)) পাশ করিয়া বিলাতে 1318107410৫ 

0০ ].00এর ০5: 13700170101) 00৩ এ একবৎসর কাজ করিয়া এ অফিসের 

কলিকাঁতার ত্রাঞ্চে ইঞ্জিণিয়ারের কাজ লইয়। আসেন। কিন্তু ইহাদের বশে 

চাকুরী করার অভ্যাস না থাকায় ইনি নিজ নামেই 5. ১, [01097 13. ১০ 
(70211760115 ) 1,010001 নামক ফাশম্ম খুলিয়া 05075910175 127811- 

০01) /১1017106০6 & 13011০: এর কার্য করিতেছেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এই 

ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইনি বড়বাঞ্জারনিবাসী বিখ্যাত 

সিংহচরণ দত্তের বংশে বিশ্বেশ্বর দণ্ডের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার 

উপস্থিত ৪ পুত্র ও ৫টী কন্যা । 
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€ পাও সস 
রা 

নি 5 রদ রর রর চি 25 : রি 2 পল ৩ ্ি সির সি ধা 9 নি সূ 

হাঞজিলনিখ্ার নুজ সতগত্পিত্ লব বিগ আিস্জাসগ চি লগুন ) শি | সি 

[১]. ২ ৮. 0172২70৯৯৯6 ঘা ত62611 
শা 

( ].0)185165 ) | পতি 
$ লি ল্ঠ করে 



সি ১ নদ দশ 

পা ্  

০০৮ প্রান, 

 সুনটাকা ০৯০ এ মিদিশদ চি শে 

ঠা 

একী 

৮ 

) ৮, 

অলি 87৮, 

বার পানা লি মু 

| 

খাঁপাধাায় বাভাত্রর গিঃ ৬৯ 

এ ০০৮ 5 আহ 

শর তং 



রায় শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহার 

-জল্স ও বিদ্যাশিক্ষা-- 
/ 

উত্তরপাড়ার পরলোঁকগত জমিদার সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছিতীয় পুক্র, 
রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই $ এম, এ; বিঃ এল' এর কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং ব্জদেশের প্রখ্যাতনাম। দানশীল 
জমিদার প্রাতঃম্মরণীয় জয়কৃষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত 
রায় পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ১৮৮৭ সালের ৩১ মে জন্মগ্রহণ করেন। 

ধনে মানে, বংশ-মর্ধ্যাদায় ও পুরুষপরম্পায় অনুষ্ঠিত বদান্যতায় রায় বাহাদুরের 

বশোকীন্তি বদেশের সর্বত্র লোকমুখে পরিকীন্তিত হইয়া আসিতেছে । 
বাল্যকাল হইতেই রায়বাহাঢুর তীহার স্বগাঁয় পিতৃদেবের কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষা- 

প্রাপ্ত হন। জমিদারী সংক্রান্ত জটিল সমস্য। ও বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন সম্বন্ধে 

তাহার জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও বিস্তীর্ণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ তাহার 

অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল এবং তিনি খ্যাতনামা চিকিৎসক মগুলীর শিক্ষা্থীনে 
থাকিয়া এই বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তাহার 
বেশ অধিকার আছে; তিনি ইংরাজী সাঁহিতোো কৃতবি্াগণের সহায়তায় নানা 

গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়। গভীর পাণ্ডিত্য অজ্জন করেন। 

_কর্ম-জীবন-_ 

এইরূপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া! রাঁয় বাহাদুর যৌবনারস্তে কর্ম্-জীবনে প্রবেশ 
করেন। তিনি বরাবরই গবর্ণমেণ্টের সমর্থন ও পৃষ্টগোষকতা করেন এবং 
সরকারা ও অর্দ-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্ধ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত 

সহযোগিতা করেন। তিনি শ্রীরামপুর ইগ্ডিপেণ্ডেন্ট বেঞের অনারারী ম্যাজি- 
টি এবং উত্তরপাড়৷ মিউনিসিপ্যালিটার বর্তমান মনোনীত কমিশনার । তিনি 

১৯২৪ সাঁল হুইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপা উত্তরপাড়া 

মিউনিসিপার্লটার কমিশনার রূপে অভিজ্ঞতা অঙ্জন করিয়াছেন। তিনি দুইবার 
উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটার কমিশনারগণের চেয়ারম্যান ও উত্তরপাড়া কো- 

অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি এরও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিছু 

কালের জন্য তিনি হুগলী জেলাবোর্ডের সদপ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি, 



পাল্িবান্সিক ইক্তিহ্া্স 4০ 

“সাইমন কমিশনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরূপেও কার্য করেন। সম্প্রতি 

তিনি হুগলী জেল! বোর্ডের পাবলিক হেলথ, কমিটির সদস্যরূপে গৃহীত 
হইয়াছেন । 

-জনহিতভকন্ম কা্য- 

এই সকল কাঁধ্য ব্যতীত রায় বাহাছুর বনু জনহিতকর কার্য্যের সধ্তও 

সংশ্লিষ$ আছেন। সাধারণের হিতসাধনের জন্য তাহার অদম্য কর্্মশক্তির কথ। 
অতীৰ প্রশংসার সহিত লোকমুখে পরিকীত্তিত হইয়া থাকে । তিনি 71109] 
117012) £555002.010115 13159, 091510010 45590190101) ও 4১1] 1301128] 

£3010015) 50010 £5909012.0107, প্রভৃতি জনহিতকারী সভার সহকারী 

সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি একজন ফ্রি ম্যাসন এবং 1২০9০] 

45120105901 01 1361752.] এর সদস্য, '] 00210019915 49500190101) ০0: 

[367581 অর্থাৎ বঙ্গীয় যক্ষা-নিবারণী সমিতির আজীবন সদস্য এবং উহার 

কার্যকরী সমিতির সদস্য । তিনি 13171615]) 1170197 £১5500196101) এর 

কাধ্যকরী সমিতির সদস্য এবং [321892,] 130955 509৮৮ 1109৮117012] 0০০901)011, 

]110191) (00101010056 01 000 1)190100 017911091015 500150 01 ০210000৯ 

1321159,] 1710৮111019] 1378101) 0£ ১৮, ৪0121) 4£8100150019009  4£85509012,010175 

১০ 10107 £১17000121105 13118906, 1321769] 101951100121 1315701) 0: 

[110191) [২০৭ 0:955 5০০1৮ প্রভৃতি সমিতির সদস্য । তিনি ০9100059 

1[79210) ড/০11515 ড/59 সাধারণ সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি উভয়েরই এবং 
হুগলীর চণ্ডীতলা হাসপাতালের গবণিং বডির সদল্য। তিনি উত্তরপাড়৷ 

লাইব্রেরীর 7:015065 ও অবৈতনিক কোবাধ্যক্ষ এবং কিছুদিনের জন্য 

উত্তরগাড়া কলেজের গবণিং বডির সদস্যরূপেও কার্য করিয়াছিলেন। তিনি 

[31109 111019) 4১550901910) এবং 11099210719 1)150100 1241)010919919 

/$5509018001 এর সহকারী সভাপতির কাধ্য করিয়াছিলেন । সম্রাট পঞ্চম 

জর্ডেজর ]1019165 511557 0615015,001) 09200010066 ও 1011612] 

[)6101)90:90017 0017010165০ এবং হুগলী জেল৷ দুভিক্ষ-নিবঝারিণী-সমিতির 

সদস্য পদে কাধ্য করেন। ভিনি কলিকাতার 09:0138.6101) ০6151075601) 

00/7171055রও অবৈতনিক 56016915 ও উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটার 

(৬০:01)4001) 001001001656র সভাপতির কাধ করেন। 



০১ উক্সপাড়। 

--ন্দান্যভ। ও দান- 

রাঁয় বাহাদুরের বিস্তর দান ও বদান্যতার দ্বারা বু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
বিশেষরূপে পরিপুষ্ট। তিনি দাঁজ্ভজিলিউ্এর নিউ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের 
দাতব্য-ভাণ্ডার, ভাইস্রয়ের ভূমিকম্প-প্রশমনী-ভাগ্ডার, কোয়েটা-ভূমিকম্প 
নিবারণী-ভাগ্ার, 0810006,175910 ভা 51915 ৬০০], রজত জুবিলী 

ভাণ্ডার, সআরাট পঞ্চম জর্জজ-স্মৃতি-ভাগাঁর ও হুগলী জেলা-দুভিক্ষ-দমন-ভাণ্াঁরে 
এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাঁউিট সমিতির স্থায়ী শিবির নিপ্ম!ণের জন্য বহু অর্থ 
দান করেন | তিনি বাঙ্গীলার ভূতপুব্ব গবর্ণর স্যার জন এগ্ডারসনের সম্মানার্থে 
যক্ষা-নিবারিণী-সমিতছিকে একটী ওজন যন্ত্র (৮6121701705 108,07179 ) দান 

করেন। তিনি শারীরিক শক্তি-চঙ্চার উৎসাহ প্রদানের জন্য [32759] 

0151015 48990019610) এর অধীনস্থ বু ক্রীড়া-সমিতিকে বাঙ্গালার ভূতপুর্বব 

গবর্ণর সার ফ্টানলী জ্যাকূসন ও লেডী জ্যাকসনের নামে বিস্তর কাপ এবং 

13019. 1309550০900 £5500190101)কে সদৃশ সিল্ড উপহার দান করেন। এই 

সকল ব্যতীত তিনি হুগলী, হাওড় ও বদ্ধমান জেলায় তাহার জমিদারীর অন্তর্গত 

বন স্কুল ও অন্ঠা্ঠ প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রতি মাসে বা বাধিক সাহায্য দান করিয়া 
থকেন। 

_্বীজসম্মান লাভ 

তাহার বন্ুমুখী কন্মশক্তি ও সাধারণের কাধ্যে এবং হিতসাধন মানসে 

অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য সদাশয় গবর্ণমেন্ট ১৯৩৫ সালের ১ল। জানুয়ারী তাহাকে 

“রায় বাহাদুর” পদবী দানে সম্মানিত করেন। বদ্ধমান বিভাগের উপাধিধারী- 

গণকে সনদাঁদি প্রদানের জন্য হাওড়া টাউন হলে যে বিভ্ভাগীয় দরবার অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাতে বদ্ধমান বিভাগের কমিশনার 211. 9. 82170%5 এই 

প্রদেশের স্ুসম্তান রায় পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের গুণাবলী ও প্রশংসনীয় 
কার্ধ্যাবলীর মুক্তকণ্ে প্রশংস। করিয়। গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। মিঃ বারোজ 
রায় বাহাছুরকে সম্বোধন করিয়া! বলেন-__ 

“আপনি উত্তরপাড়ার স্থবিখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এবং 

সর্বদাই সধারণের হিতকার্ধো উৎসাহ ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আপনি বাঙ্গালার বয়স্কাউট আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এবং উহার 
প্রাদেশিক সভার সদস্য । আপনি 17019) [২60 01955 99০150 ও 5%. 



পাল্সিবাল্িকি ইত্তিহীগন ৭২ 

[0100 £&৫00017006 89500186007 এর অধীনে সাধারণের স্বাস্থ্য-সমস্যায় 

গভীর মনোযোগ লইয়া থাকেন। আপনি বঙ্গীয় য্ল্মা-নিবারিণী-সমিতির 
আজীবন সদস্য । আপনাকে যে রাজকীয় সম্মান অপিত হুইল, আপনি দীর্ঘকাল 

জীবিত থাকিয়! সেই সন্মান ভোগ কঙ্গন, ইহাই আমার ইচ্ছ। | 

চব্রিভ্র-চিত্র ও বংশ-কথা 

রায় শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর একজন অনহঙ্কৃত ব্বভাঁব, বদান্য 
প্রকৃতি, সদয় ও স্েহার্ডরচিত্ত লৌক । তিনি সর্বদাই স্বীয় কন্মমশক্তি ও আধিক 
পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা জনসাধারণের হিতসাঁধন মানসে আত্মসমাহিত। রায় 

বাহছির নদীয়া! জেলার অন্তর্গত কৃষ্জনগরের সুগ্রসিদ্ধ ডাঃ ৬গির জ্দ্রচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার মাত্র ৩৭ বত্সর বয়সে 
তদীয় পতী ইহলীল। সম্বরণ করেন। ভীহার একটা পুক্রসন্তানকে তিনি 
তাহার শৈশবাবস্থ। হইতেই মাতৃক্সেহ হইতে বিচ্যুত না হইয়। প্রতিপালন করেন। 

তিনি তাহাকে উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন । রায় ধাহাছুরের সেই একমাত্র 

গুজ শ্রীমান্ পঙ্কজনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস, একজন উচ্চ আদর্শবাদী যুবক ; 

তাহার পিতার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় তীহারও বিশেষ দখল আছে। তিনি 

হাইকোটে ওকাঁলতি করিতেছেন। খুলন। জেলার অন্তর্গত নকীপুরের সুপ্রসিদ্ধ 

ও সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্ঠাকে তিণি 
বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি রায় বাহাদুরের একটা পৌন্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। 



বেথুন রো (পূর্বে শ্রীপুর ) দাশ-বংশ 

_ন্বং০শের আদি পন্বিচয়-_ 

কলিকাতার বেখুন রো নিবাসী দাশ-বংশের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার 

ইন্দাঁস থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রাম। বদ্ধমানের এই অংশ বর্তমানে বাকুড়া 
জেলার অন্তভূক্তি। দামোদর নদের পূর্ববস্থিত বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার এই 
অংশ এ নদের ধ্বংসকর বন্যাপ্রবাহে সম্প্রতি বিধ্বস্ত হইবার পুর্বে সর্ববাঁপেক্ষ! 
স্বাস্থ্যকর ও জনাঁকীর্ণ ছিল এবং ইহাই বিষুপুর রাজ-বংশের সমৃদ্ধির অন্যতম 
কারণ ছিল । এই অংশে বনু ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ পরিবার বাস করিয়া সাহিত্য, 

সঙ্গীত ও শিল্প-কলাদির চর্চর ছারা বিষুপুর রাজসভাঁকে একটা সমৃদ্ধিপূর্ণ 
জেলার মতই বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে মহারাষ্ট্র বগীদের দৃষ্টি 
আকধিত হয় এবং তাহারা এই স্থান ধ্বংস করে। যাহ! অবশিষ্ট ছিল, 

তাহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দামোদর নদের ক্রমবিধবংসী বন্যা 

প্রবাহে ধ্বংস "হইয়া গিয়াছে । সেই হইতে শ্রীপুর দাশ-বংশের একটা 
শাখা এখানে অর্থাৎ বেখুন রোতে আসিয়। বসতি স্থাপন করে। 

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত গরে কলিকাতা ও তৎপার্বন্তী স্থানসমূহ কথঞ্চিত, 
শীন্তভাব ধারণ করিলে বহু সংখ্যক লোক উপরোক্ত বন্যাপ্রপীড়িত অঞ্চল হইতে 

কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এইরূপে আনন্দচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে ইন্দামের 

জনৈক জমিদার কলিকাঁতার নিকটবর্তী খড়দ্রছের ধনাঢ্য জমিদার কৃষ্ণান্ন্দ 
বিশ্বাসের এষ্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি শ্রীপুর দাঁশ-বংশের রামচন্দ্র দাশকে 

খড়দ্রহের উক্ত বিশ্বাস এফ্টেটের সহকারী ম্যানেজাররূপে তাহার সহিত 
আসবার জগ্য প্ররোচিত করেন। পরে রামচন্দ্র অল্পকালের জন্য ম্যানেজারও 

হভয়াছিলেন । 

_ক্বামচতত্রের বংশ-কথ1 

রামচন্দ্র দুইবাঁন বিবাহ করেন। তীহার প্রথম পক্ষের একমাত্র পুক্র 
শ্রীকণ ও ভীহার পুক্রগণ পৈতৃক বাসস্থান শ্রীপুর পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি 
হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ভবানীপুর নিবাসী ৬উপেন্দ্রনাথ বন্থুর শ্যালিকাকে 
বিবাহ করেন এবং অগ্ভাবধি ত্রাহার বংশধরগণ শ্রীপুরে বাস করিতেছেন। প্রথম! 
গত্রীর মৃত্যুর পর রামচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে বিমলাকে বিবাহ করেন এবং তৎপরে 

১৩ 



সালিবাল্লিক হতিহাজল ০2 

কলিকাতার ৫ নং কৃষ্ণ সিংহের লেনে--বর্তমানে বেথুন রো নামে পরিচিত-_ 

বাস করিতে থাঁকেন। দ্বিতীয় পক্ষে রামচন্দ্রের যাদবকৃষ্ণ, কেশবকৃষ্ণ, স্থবলকৃষ্ণ, 

মাধবকৃষ্ণ ও অতুলকৃষ্ণজ নামে পঞ্চপুক্র জন্মগ্রহণ করেন; রামচন্দ্রের মৃতাতে 

তাহার বংশের এই শাখা শ্রীপুরের পৈতৃক ভিটা শ্রীকৃষ্ণ ও পিতব্য পুক্রগণকে 
দিয়। কলিকাতীয় স্থায়ীভাবে বসতি করিতে থাকেন । বংশ-বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহারা এক্ষণে বেখুন রো?র ৫, ৬, ৭, ২০১ ই২নং বাড়ী অধিকার 

করিয়া আছেন। 

_যাঁদবকৃষ্ণ দাশ_ 

রামচন্দ্রের জোস্ঠপুভ্র যাঁদবচন্দ্র হিন্দুক্কুলের শিক্ষক এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের তত্বাবধানে পরিচালিত ম/ণিকতলার গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইনট্িটিউশনের ছাত্র 

জমিদার পুক্রগণের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি পানিহাটা গ্র/মের মুখ্যকুলীন 
কায়স্থ যছুনাথ বস্তুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার কেদাঁরনাথ, মন্মথনাথ 

ও অমরনাথ নামে তিন পুক্র জন্মগ্রহণ করেন। 

ভাঃস্যার ০কদান্বনাথ দাশ সি আই+ ই 
পাত্রীবিষ্ভার্ণৰ 

যাঁদবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুজ কেদারনাঁথ ১৮৬৭ খুঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ 

করেন ১৮৮৪ খুঃ হিন্দু স্কুল হইতে এগ্টান্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে 
তিনি জেনারেল এসেমব্রী ইন্গিটিউসন হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তথায় তিনি অসংখ্য মেডেল ও স্কলারসিপ্ 
প্রাপ্ত হন এবং ১৮৯২ খুঃ কলিকাঁত। বিশ্ববিস্ভালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে 

সর্বপ্রথম হইয়া এম্, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে তিনি 

মাগ্রাজ বিশ্ববি্া।লয় হইতে এম, ডি, উপাধিও প্রাপ্ত হন। 
কলিকাতার ইডেন হাসপাতালের হাউস্ সাড্ডেন ও মেডিক্যাল কলেজ 

ইাঁসপাতালে রেজিস্রীররূপে পর পর কাধ্য করিয়! তিনি ক্যান্বেল মেডিক্যাল 
স্কুলে ধাত্রীবিগ্ভার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এই পর্দে তিনি ১৯১৯ খুঃ পর্য্যন্ত 

কাধ্য করেন। সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণের এক বসর পরে তিনি 

বেলগাছিয়া। মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্া ও (012- 

০01০5%র অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে প্রিন্সিপালের পদে 
উন্নীত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৬ গ্রীঃ অবন্দের ১৩ই মাচ্চতীহার মৃত্যুকাল 



1 তবখুন বো 

পর্যযস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে তিনি অত্যধিক 

পরিশ্রম করিতেন এবং মৃত্যুর কিঞি পূর্বেব তাহার লক্ষমুদ্রায় সংগৃহীত 
ধাত্রীবিষ্কা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী বেলগাছিয়া কলেজে দিয়াছিলেন। কলেজের 

কন্তপক্ষগণ তাহার স্মরণর্থ ইসপাতালের প্রস্থতি-বিভগ “স্যার কেদারনাথ 

মেটানিটি হস্পিট্যাল” আখ্য। দিয়াছেন । 
ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলে দীর্ঘকালব্যাপী কাব্য ও অভিজ্ঞতার ফলে 

ধাত্রীবিছ্া। ও (0%179.500195তে বঙ্গদেশে সর্ববাগ্রণী পথপ্রদশক ( 01091)901 ) 

রূপে তীহার সুখ্যাতি চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়'ছিল। কারমাইকেল কলেজেও 
ঠিনি এ দুই বিষয়ে বিশে মুল্যবান কার্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি 
এী ছুই বিষয়ে মৌলিক গব্ষেণ! পুর্ণ বন প্রবন্ধাদি রচনা করেন। তীহার মূল্য- 
বান্ গ্রন্থের মধ্যে [70870190101 91990৩0-1০5? ধাত্রীবিছ্য।বিষয়ক পাঁঠ্য- 

পুস্তক এবং 1176 (09105090710 109100195) 10511150015 ৫ 15৮01010101) এ 

ব্ষিয়ে শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্ববত্র সমাদৃত । 
চিকি্সা-জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান অভ্জন করিয়াছিলেন । 

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফেলো, সিগিকেটের সদস্য ও 11908] 01 

0101179 এর ডিন, 1391)220. 0001501] 01 17151109] 1২521502001) এর 

সদস্য, ও ১০০ 1১1০01081 11800]গর সহকারী সম্পাদক, £১0151102) 

(,5'1)9.০০০919£1021 ১০০1০ ও £১006110987) 4£8590012,6101) 0£ (90590901- 

01225, €৮1)205091098156 & 4৯000131179] ১০1০০9115 এর অনারারী সদস্য 

এনং 13716151) ০০011588 0£ 001950501010105 ৫ (175,9০910951565র প্রতিষ্টা 

পক সদস্য প্রভৃতি সম্মানার্হ পদে বৃত ছিলেন। তাহার অসামান্য প্রতিভা ও 

খ/তি-প্রতিপত্তির সম্মান করিয়া গবর্ণমেন্ট ১৯১৮ খ্রীঃ তাহাকে “মি, আই, ই” 

৬ ১৯৩৩ খ্রীঃ নাইট্ (স্যার ) পদবীতে ভূষিত করেন। 
তিনি আক্না সমাজের কুলীন কায়স্থ বংশোদ্ভূত সাবজজ রাখালচন্দ্র বনস্থুর 

ক) আমোদিনী দাসীকে ১৮৮৭ হরীঃ বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে স্যার কেদার 

খাখ তিন পুক্র রাখিয়। যান। তাহার জ্যেষ্টপুক্র প্রভাসচন্দ্র ভি, ই, ডি, এফ, 
(প্যারিস) ডেন্টিউ, মধ্যম প্রবোধচন্দ্র এম, ও, (ক্যাল) কাঁরমাইক্যাল হাস্পাতালের 
এসিষ্টাণ্ট প্রফেসর, কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র বি, এস-সি, মার্টিন এণ্ড কোঁংর রেলওয়ের 
একাউণ্ট অফিসার | তাহার তিন কন্যা _জ্যেষ্ঠা তরুবালার সহিত ডাঃ সুধ্যকুমার 
সর্ববাধিকারির কনিষ্ঠ পুত্র স্ুশীলপ্রসাদ সর্ববাধিকারী, বার-ঞ্যাট-ল?র বিবাহ হয়; 
দ্বিতীয়া কন্তা। সরধুবালার সহিত সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র ডাঃ 

শৈলচরণ মিত্রের বিবাহ হয়__কনিষ্ঠা। কন্। নিহারবালা বিবাহের পূর্বেই মৃত্যুমুখে 

পতিতা হন। 
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_ মল্সথনাথ দীস-- 

যাদবকৃষ্ণের মধ্যম পুক্র মন্মথনাথ ১৮৬৯ গ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ শ্রীঃ 

তিনি হেয়ার স্কুল হুইতে এণ্টান্স পর.ক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ গ্রীঃ ডাফ, 
কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ডাঁফ. কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার 
কলেজে বি, ঞ অবধি অধ্যয়ন করেন । কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ( অধুনা 

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ) চীফ. ক্যাসিয়ার-_-ঝামাপুকুর নিবাসী গোপীনাথ ঘোষের 
কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তিনি চৌরঙগী রোডে 

একটী সাইকেলের দোকান খোলেন, কিন্তু এই ব্যবসায়ে অকৃতকাধ্য হুইয়। 
[$165979 13. 138709০02, & 0০তে যোগদান করেন। মিঃ বড়য়া তাহাকে লইয়া 

আসানসোলে একটা ব্যাঙ্ক খোলেন। মন্মথনাথ ম্যানেজারূপে এই ব্যাঙ্কের 

যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এই সময় তাহার পত্বীবিয়োগ হওয়াতে তিনি 

কলিকাতায় আসিয়। শালিখায় ইংরাজী সংস্কৃত বিগ্ভালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে 

কিছুকাল কাঁধ্য করেন। তত্পরে ঠিনি 'কাঁশীপুর চিপুর মিউনিসিপাঁলিটার 

লখইসেন্ন 017০০17 নিযুক্ত হইয়া! ১৯১৬ খুঃ অন্দে মাচ্চ মাসে তাহার স্ৃত্যু পর্যাস্ত 

এ পদ্দে কাধ্য করেন। তাহার একমাত্র পুজ প্রকাশচন্ম বেথুন রোক্কে তাহার 

পৈতৃক গৃছে বাস করিতেছেন । 

বলায় জ্বীঅসরনাথ দাশ বাহাছর নি? ই, 

যাদবকৃ্ণের কনিষ্ঠ পুজ্র অমরনাথ ১৮৭২ খুঃ অন্দের ১৬ই অক্টে।বর জন্ম- 

গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাঁতাঁর নম্ম্যাল স্কুল হইতে ১৮৮৫ খুঃ ছাত্রবৃত্তি 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খুঃ অন্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এন্টন্স পরীক্ষা 

পাশ করেন। পরে ১৮৯১ খুঃ জেনারেল এসেমব্রী ইন্গ্িটিউসন্ হইতে এফ, এ, 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার গুণানুসারে ইনি দশমস্থান অধিকার 

করেন। অতঃপর ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। এখানে 

ইনি প্রত্যেক বাধিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৫ খুঃ 

অবে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়। কলিকাঁত। বিশ্ব- 

বিদ্ভালয় হইতে বি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

এক বৎসরের বিভাগীয় ব্যবহারিক শিক্ষা ( 1772.0002] 0811010% ) সমাপ্ত 

করিয়া ১৮৯৬ খুঃ অব্দের ১১ই নভেম্বর তিনি 1১. ৬. ])র এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার 

পদে নিযুক্ত হন | এখানে সর্ববপ্রথমে তাহাকে ১৮৯৭ খ্ুঃ দ্বারভাঙ্গ৷ জেলার 

মধুবানী সাব্ডিভিসনে ও সারণ জেলার গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনে ভীষণ দুিক্ষ 
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প্রশমন কার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। অতঃপর ১৯০০ খুঃ পর্য্যস্ত ইনি 

গয়া সাব্ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত হন; এবং আরা ও ডেরি-অন-সনেও কিছুকাল 
অতিবাহিত করেন। ইহার পরে ইনি ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলের পয়ঃ-প্রণালী 

সম্বন্ধে অনুসঞ্ধানের ভার লয়েন; পরবস্তী কালে ইহা “মগ্রাহাট ড্রেনেজ স্বীমে” 

রূপান্তরিত হয়। পরে ১৯০২ খুঃ অব ৮ মাসের জন্য ইনি রীাচীতে থাকেন । 

ইহার পর ইনি ১৯০৬ খুঃ পধ্যন্ত প্রায় চারি বসরের জন্য ক্যালেন গুলির ভার 

লইবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । এই সকল ক্যানেলের ভ।রপ্রাপ্ত 

থাক! কালে টালীর নালার উপর পুল নিশ্মিত হয়। এই সময়েই তৎকর্তৃক কৃষ্ণপুর 
ক্যানেলের নক। অস্কিত হয়। ইনি জীরাট ও কাঁলীঘাটের পুলের নক্সাঙ্কন ও 

পুননিপ্মীণ করেন'। ইহার সময়েই গবর্ণমেণ্ট পুলের মাশুল আদায়ের ভা ইহার 
উপরেই অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন; তিন বসরেই বাধিক শুন্ধ আদায় 
শতকরা ১০০২ বদ্ধিত হইয়াছিল, এজন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ইনি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর ইনি ১৯০৯ খুঃ পর্যন্ত দুই বসরের জন্য 111169007. বিভাগের 

আগার সেক্রেটারীরূপে কার্য করেন। পরে থার্ড ক/লকাটা ও বালেশ্বর 

ডিভিসনে কিছুকাল কাঁধ্য করিবার পর ১৯১০ খুঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে 

১৯২৫ খুঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাঁস পর্য্যন্ত সাকুলার ও ইঞ্মীর্ণ ক্যানেল ডিভিসনের 
ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তীহার এই কার্যকাঁলের মধ্যে কৃষ্ণপুর 

ক্যানেলের নিন্মাণকার্য; সমাধা হয় ও মাঁদারীপুর ভীলের জলপথ খনিত হয়। 

নয় মাস ছুটি ভোগের পর ইনি মাঁদারাপুরে কানাই ডিভিসনে নয় মীসের জন্য 
এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়। যাঁন। ১৯১৬ খুঃ অন্দের জুলাই মাসে 

ইনি কলিকাতায় স্পারিণ্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসেন; এই পদে সাউথ 

ওয়েস্টার্ণ সার্কেলে ১৯২১ খুঃ অন্দের জানুয়ারী পর্যন্ত চারিবসর কাল কাধ্য 

করেন। অতঃপর ইনি 117125001. বিভাগে অস্থায়ীভাবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার 

ও সেক্রেটারী পদে কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। 

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পধ্যন্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে কাধ্য করিয়। 

ইশি ভগ্ন স্বান্ছ্যের জন্য দীর্ঘ দুই বশুসরের ছুটী লইয়া বেণারস ও জামত।রায় 

অবকাশ যাপন করিয়া হৃত-ব্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর অল্প কালের জন্য ইয়োরোপ 

ভ্রমণ করেন। 

কার্যে যোগদান করিয়া ইনি ১৯২৩ খুঃ অর্ধের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ছুই 
ব্সরের জন্য সেন্টল সার্কেলের স্থপারিণ্টেগ্ডিং ইঞ্জিনিয়াররূপে কাঁধ্য করেন, 
পরে ১৯২৬ খুং অব্দের ৩০শে জানুয়ারী 1১. ১৮. ])র চীক্, ইঞ্জিনিয়ার ও 
সেক্রেটারির পদে এবং তণ্পরে 11155001 বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও 
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সেক্রেটারির পদে অস্থায়ীভাবে কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হুন। পুনরায় 
১৯২৬ খুঃ অব্দের ৫ই জুন হইতে ইন এ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯২৭ খু অবের 
২রা ফেব্রুয়াদী পধ্যন্ত কাধা করেন। এ ভারিখে ইনি অবসর গ্রহণের পুর্বব- 
সূচন।-স্বরূণ দীর্ঘকীলের জন্য ছুট গ্রহণ করেন। সরকারী কাধ্যে অসাধারণ 
কৃতিত্বের জন্য গবর্ণমেন্ট ১৯১৪ খুঃ ইহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত 

করিয়। সম্মানিত করিয়াছেন। বেলগাঁছিয়া ইীসপাহালে বেড এপগ্ডাউমেণ্টের 

জন্যও বাঁকুড়ায় একটা পাকা ই দার] ইত্যাদি কার্যে ইনি প্রায় দশ সহজ মুদ্র। 

ব্যয় করিয়াছেন । 

রাঁয়বাহীছুর অমরণাথ দাঁশ এক্ষণে তাহার বেথুন রোস্থিত বাড়ীতে 
অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন। ইনি বাগবাজার নিবাসী সাৰ জজ ৬মহেন্র 

নাথ বস্ত্র কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার 

একমাত্র পুত্র শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দাশ (11. [১. 0. 1945) বি, এল্, মহামান্য 

হাইকোর্টের সলিসিটর। বর্তমানে ইনি 1,4819০ 21)0 ]111015 নামক এটনীর 

অফিসে এটন্শরূপে কার্য করিতেছেন। ইনি আইনজীবি হইলেও নিরঠিশয় 

অমায়িক ও সরলপ্রকৃতি। ইনি কারমাইকেল কলেজের প্রিন্নিপাল-_খানাকুল 

কৃষ্ণনগর বস্থ-বংশীয় ডাঃ এম, এন, বছর কন্যার সহিত বিবাহসুত্রে 'আবদ্ধ হন। 

ইহার বর্তমানে ছুই কন্যা ইন্দিরা ও অরুণ1। 

রায় বাহাছ্বর অমরনাথের তিন কন্যা । জ্যেষ্ঠ উষাবতীর সহিত ছোট 
জাঁগুঞ্িয়া বস্থ-বংশীয় ৬অমরনাথ বস্থর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ৬পরেশনাথ বন্থর পুত্র 

খগেন্্রনাথের বিবাহ হইয়াছে; মধ্যমা বিভাবতীর সহি খানাকুল কৃষ্ণনগর 
বনু বংশীয় আলীপুরের উকীল ৬অক্ষয়কুমার বস্তুর ভরাতুষ্পুত্র ও শ্রাযুক্ত 

অনুপমচন্্র বস্থুর পুত্র এডভোকেট প্রকুল্লকমল্ বন্থুর বিবাহ হইয়াছে, কনিষ্ঠ। 

লীলাবতীর সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ৬উপেন্দ্রনাথ ব্ুর পুত্র ও 

৬ভুপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র পশুপতিনাথ বস্থুর বিবাহ হইয়াছে । 



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, 
অন্বভব্রনিকা' 

“ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা”র প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা- 

প্রণূলীর অন্যতম প্রবর্তক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকাঁর একশত তিন বৎসর পূর্বে 

(২রা নভেম্বর ১৮৩৩ সালে) হুগলী জেলার বৈশ্য সদেগাপকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা, তেজন্থিতা, স্বদেশগ্রাণতা পরছুঃখকাতরত 
নহগ্ুগুণের অধিকারী হইয়া তিনি আজীবন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ভারতে বিজ্ঞান 
পথ সুগম করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীর তথ। ভাঁরতবাসীর শ্দ্ধাপ্পদ ও বরণীয় । 

ভাঁরতে বিজ্ঞান শিক্ষার তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। 

নূতন আলোক, নুতন আঁকাঁছ। দ্রিয়! ভাঁরতে ধাহারা নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছেন, 

মহেন্দ্রলাল তাহাদের অন্যতম । রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানে কয়েকমাস 

পরে বাঙ্গল! দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুরুষসিংহ রাঁজ। রামমোহনের অসম্পূর্ণ 

কাঁজ সম্পূর্থ করেন। 

বিদ্যাশিক্ষ। 

চারি বসর বয়ঃক্রম কালে তাহার পিতা তারকনাথ সরকার মহাশয়ের 

মৃত্যু হয়, এবং নয় বসর বয়সে ভাহার মাতৃদেবী লৌকান্তর গমন করেন। 
অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতামাতার স্সেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শৈশবে 

মাতৃপ্িতৃহীন হইয়া তিনি কলিকাতা নেবুতলায় তাহার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত 
হন। তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ভীহাকে খুব স্লেহ করিতেন। 
প্রথম জীবন হইতেই তিনি আ্বাবলন্বন শিক্ষা করেন। মহেন্দ্রলাল পাড়ার 

পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গাল! শিখিয়া ঠাকুরদাস দে মহাশয়ের নিকট দেড় বসর 

পল ইংরাজী অধ্যয়ন করেন! ইহার পর তিনি হেয়ার স্কুলে ভত্তি হন। 

লৌম্য মুগ্ডি। সরলহদয় মহেন্দ্রলাল শিক্ষকমাত্রেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি 
হেয়ার স্কুল হইতে জুনিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। 
এই হিন্দু কলেজই পরে প্রেসিডেন্নি কলেজ নাম ধারণ করে। তথা হইতে 
সিশিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবল আগ্রহে ১৭৫৪ খুঃ তিনি 
মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। হেয়ার স্কুল হইতে আরম্ত করিয়া! 
মেডিক্যাল কলেজ পর্য্স্ত মহেন্দ্রলাল সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 

ফরিযাছিলেন; তিনি কখনও দ্বিতীয় হন নাই। বৃত্তি মেছেল প্রভৃতি 

তাহার একচেটিয়। ছিল। 
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মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের পর তিমি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বন্দিপুর 

গ্রামের ৬মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাজকুমারীকে বিবাহ 

করেন। ১৮৬০ সালে তিনি এল্ঃ এম্, এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
বৎসর তাহার একমাত্র পুত্র অম্তলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন । 

১৮৬৩ খুষ্টান্দে তিনি এম্, ভি, উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহার পূর্বের্ব কেবল 
মাত্র ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে এই গৌরবময় 
উপাধি লীভে সমর্থ হুইয়াছিলেন। এম, ডি. পরীক্ষায় মহেন্দ্রলাল প্রথম স্থান 

অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৬জগবন্ধু বস্থ মহাঁশয় দ্বিতীয় 

স্থান পাইয়াঁছিলেন। 

কম্্ম-জীবন 

প্রথমে তিনি এলোপ্যাথি মতে চিকিসা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার হুফল দেখিয়া এবং ইহার শ্রেষ্টত্র উপলব্ধি করিয়। 

তিনি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করেন । তজ্জন্য তাহাকে অনেক নির্যাতন ও 

ক্ষতি স্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী কর্্মবীর মহেন্দ্রলাল এ 

সমস্ত সহা করিয়া নিজের নির্বাচিত পথে অচল অটলভাঁবে চলিতে লাঁগিলেন। 

হোঁমিওপ্যাথির উন্নতি কল্পে তিনি কি কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন 
তাহ! সকলেই জ্ঞাত আছেন। সত্যের জন্য এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠ। খুব কমই 

দেখা যায় । তিনি কেবল অসাধারণ চিকিৎসক ছিলেন না, তাহার মতবাদ 

প্রচারের জন্য “০410010, ৮0017150] 0£ 1১150101170), নামে এক পত্রিকা ১৮৮৮ 

সালের জানুয়ারী মাস হইতে তিনি প্রচার করেন। এই পত্রিক! উত্তরকাঁলে 

আন্তর্জাতিক খ্াাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার শীর্ষে ছিল-চরক সংহিতার 

নিন্নলিখিত শ্লোকটি £-_ 

“তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে | 

সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠে। রোগেভ্যে। যঃ প্রযোচয়েৎ ॥ 
1190 2,101)0 15 07091100170 10190101112 1010] 091) 101770৮0 0190 ৪ 

[6 10126 15 000 006 01759101711 110 080. 15900916 1002,101).-- 

ইহা হইতে বোঝা যায়, কত উদার মত লইয়! তিনি এই পত্রিক। পরিচ।লনে 

নিযুক্ত হন। কোনও গৌঁড়। মতবাদ তিনি পৌষণ করেন নাই । শেষ জীবন 

পর্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন । ইউরোপ 

ও মআামেরিকায় তাঁহার মত অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। এই পত্রিকার 

একস্থানে তিনি 9601৮ 0611 00175015101) 69 [10106018079 নামে একটি 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা যেমন নুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রাদ ৷ 



৮১ জ্ুলভ্নী 

“কীক্ভি যস্য স জীব্বভি 1%5 

স্বাবলম্বন তীহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন ছীত্র। 

তিনি শুধু বিজ্ঞানের কিন্বা! চিকিসা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। দর্শন, সাহিত্য 

প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। ত্রীহার প্রতিভ। সর্ববতো মুখী 
ছিল। প্রখর বৃদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও গভীর জ্ঞানের সমাবেশ তাহার জীবন 
অতিশয় উজ্ভ্রল হইয়াছিল । তীহার আর্তের প্রতি সেবাপরাযণ চিত্ত, উহার 

ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, াহার সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাহার নিরগক 
সরলতা ও তেজস্বিতা, তাহার অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। 

ভাহার হৃদয় বড়. কোমল ছিল; মানুষের দুঃখে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত। 

কুচ রোগীদিগের দুর্দশ। চক্ষে দর্শন করিয়। উহার দয় চিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল, 

তাই তিনি বৈগ্ভনাথ দেওঘরে পঞ্চ সহআাধিক মুদ্রা ব্যয়ে একটি কুষ্ঠাশ্রম 
নিশ্মীণ করিয়। দিয়া, ভীহার পতিপ্রাণ। সহধর্মিনী রাজকুমারী দাসীর নামে উৎসর্গ 

করেন এবং তাহার নামানুসারে উক্ত আশ্রমের 1২701010121 1,6061 

/৯০]017” নামকরণ হয়। ১৮৯২ সালের ১২ই জুলাঁয় তারিখে বঙ্গের 

তদানীন্তন ছোটলাট স্যার চাঁলস ইলিয়ট এই আশ্রম-বাটিকার ভিন্ভি-প্রস্তর 

স্থাপন করেন। 

তিনি জীবনে অসংখা কার্য করিয়। গিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র কার্যের 
অনুষ্ঠান করিলে বু লোকের জীবন ধন্য হইয়া যায় । কলিকাতা বহুবাঁজারে 

“ভারতবধয় বিজ্ঞান সভা” স্থাপন তাহার অমর কীত্তি। ১৮৭৬ হইতে ১৯০৪ 

সাল পধ্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 1:0017001 ১৫০1:012175 ছিলেন । তাহার 

সত্তার পণ তাহার স্থযোগ্য পুজ ৬অম্ৃতলাল সরকার 1.. 1.3. 1750১. 

মহাশয় ১৯০৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

111110100 1১2010 পত্রে তাহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিত হুইয়াছে £ 

1113 70৮0]10 99151005 ৮/01:0 ৮100 2100. 11711001150 2110 0111৩ 29 

11015 & 1১80 0£ 0010110 05000111999 11] ৮/1)101) 10195 178171520 7921-901)- 

0105 01 10096109010 12196. ৬৬1)96001 5১ 9, 01965591017 1021) 01 75 

১০1০1101950, +/110001 9.5 2, 19215126017) 01 29 28, ১010110102১ ৮৮1)5001 

152৮ 11110101021 0০0171001955011101) 01 29 2 91701105 ৮5170076125 & 

19017781190 01 89 21 20001001191150 0010]10 576915219 ৮/17201191 29 &. 

31221508000 88 25672601005: 59105105500 05 0000100 ৮1675 
010101790) ৮2160 21) 1 10170, 10150111000] 10. 205 91105120106 0 0656 

১১ 



পাজিন্বালিক ইতিহাতন ৮৮২ 

৬1100 ৮9115 ৮০০1৭ 10200 0110 (00009 21301701150 07৩ 01110019 

01501106101) 0£ 10110 01507015117 11] 011. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

তাহাকে 1). [.. উপাধি বরা বিভূষিত করেন। গভর্ণমেন্ট তাহাকে 0.1]. 2, 
উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ডাঃ সরকার ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে “4 

51:2601. 0 070 "15207701701 0110101 নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন 

করেত। এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ঠাহার পুর ডাক্তার অমৃত্রলাল সরকার 
১৯০৪ সালের জুন মাসে প্রকাশ করেন । 

ডাক্তার সরকারের ধন্মমত সম্বন্ধে নানা জনে নান। কথ বলেন । তিনি 

নাত্তিক, অন্ছ্েয়ব।দী বা অন্য কিছু ছিলেন না, পরম্থ পরম পিত! পরমেখরে 

তাহার গাঢ় বিশান ছিল, এব তিনি একজন ভগবন্তক্ত পুরুষ ছিলেন। 

তাহার একান্তিক ধারণা ছিল যে, এশী শক্তি এভাবে জীবের জীবন সব্র্বদাই 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং সেই জন্য জীবনের সর্ববকার্ষেই তিনি ভগবানের 

আশীবর্বাদ ভিক্ষা করিতেন। শেষজীবনে ও ইহার ব্যতিক্রম হয় দাই। রোগ 
শয্যায় শায়িত অবস্থায় গুণ গুণ রবে বিভূ গুণ গান করিতেন। বিজ্ঞানের 
বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিশবত্রষ্টার প্রতি তাহার অনুরাগ মন্দীভূত 
ন] হইয়! বরং দিন দিন প্রবলতর হইয়া! উঠিয়াছিল। আজকালকার ভগবদ- 
ভক্তিবিহীন শিক্ষার দিনে ইহা ভাবিবার বিষয় । 

ধণ্নে তাহার প্রবল আন্তরিকতা ছিল-_বাহ্া আড়ম্বর দেখাইতে তিনি 
জানিতেন ন।। শেষ জীনে তিনি বে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার ধন্মপ্রাণতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে । তাহার রচিত একটি গান 
নিন্সে উদ্ধত করিলাম--তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন,__ 

551219911017)--0106 005 ড/০0%5181) 01 00৭. 
যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার ; 

কি দিয়ে তবে পুজিব তোমায় । 
আক্সসমপণণ করি, লও হে (নাথ ) দয়া করি; 
তোমার ধন তুমি লও, কাজ নাই আমার তায়ু। 
এই মাত্র রে করি, যেন দিব! শবর্বরী ; 

রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়। 
স্মৃতি পথে থাকলে তুমি, ভাবনা কি আর করি আমি ; 

সকল নি ঘুচে যাঁবে, 
মুক্তি পাব তব কুপাঁয়। 

* ডাঃ সরকারের আত্মীয় বন্দীপুরের জমিদার শীদক্ত আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ 
মভাঁশয়ের সৌনন্তে । ( সম্প্রতি মৃত) 



মোহনবাগান বস্ু-বংশ-__ 
বংশের আদি কথা 

ন্লামতন্ু বস্ত্র 

কলিকাঁতার মোহনবাগান লেনের বন্থ-বংশ সম্ত্রাম্ত কুলীন কায়স্থ-বংশ ৷ 

হ1ইকোর্টের বিখ্যাত জলিসিটর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বন্তু মহাশয় 

বর্তমানে এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন ইহার! “মাহীনগরের বস্তু” বলিয়। 

খাত। বঙ্গদেশের রাজা আদিশুরের পুত্রেষ্টী যজ্জে আহৃত পঞ্চ ব্রাঙ্গণের 
সমভিব্যাহারে এই বংশের আদি পুরুষ কনৌজ বা কান্যকুজ্জ হইতে প্রথম 
বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। এই আদি পুরুষ হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ 
স্থানীয় জমিদারের জন্য মিথ্য৷ সাক্ষ্য প্রদানে মন্বীকৃত হইয়া! মাহীনগরের বাস 

পরিত্যাগ পুর্ববক চবিবশ পরগ্ণ। জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবাঁরের নিকটবর্তী 
দেরিয়া গ্রামে আপিয়া বাস করেন। এই গ্রামই এক্ষণে এই বংশের আদি 
বাসভূমি। ধম্মপ্রাণত।ই যে এই বংশের প্রধান ভূষণ, তাহার প্রমাণ উল্লিখিত ও 

পরবর্তী বহু দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। এই গ্রামে আরও বহু বস্থ-পরিবারের বাঁস 

শাছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভূমিও এই 

গ্রামের নিকটবর্তী। উপরিউল্ত সপ্তম পুরুষের পর রামকা নাই ধনুর পুত্র রাঁমতন্ু 
বন্ধু এবং ততপত্তী নন্দদুলালীর নাম এই বংশের কৃচ্চিনামায় পাওয়। যায়। রামওনু 
ধনুর পুত্র রাঁমস্ন্দর বনু । 

-€গাবিন্দ প্রসাদ বস্তু 

রামস্থন্দর বনুুর পুজ্র গোবিন্দপ্রসাদ বনু দেশীয় রাঁজ্যের দেওয়ান ছিলেন। 

“হু বসর কাল দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানের পদে থাকিয়া বিস্তর অর্থ উপাজ্জন 

করিয়া তিনি প্রভূত এশ্বব্যশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দাঁনে মুক্ত হস্ত 

ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, একদা তিনি একটী স্বর্ণমোহর স্বীয় গুরুদেবের 
শামে উৎসর্গ করিয়া! ক্যাসবাক্সের এক পার্থে রাখিয়া দেন। যথাকালে গুরুদেব 

শিষের বাড়ীতে সমাগত হইলে তিনি এ র্ণ মোহর তাহাকে অপণ করিবার জন্য 
বা হইতে তুলিবার জগ্য গেলে উহা তাহার হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া বাঝুচ্থ 

অপর স্বর্ণ মোহরগুলির সহিত একত্রিত হইয়া যায়। তিনি কোন্টা উৎসর্গীকৃত 
মোহর, তাহ! চিনিতে ন1 পারিয়া ধর্মমপ্রাণতা ও গুরুপাদপন্ে প্রবল! ভক্তিবশতঃ 



পারিবারিক ইভিহাজ্ ৮৪ 

বাঝ্সস্থ সমস্ত স্বর্মমুদ্রাই তাহাকে দান করেন। তিনি হঠাৎ কলের! রোগে . 
ক্রান্ত হইয়! দ্রীননাথ ও ভ্রেলোক্যনাথ নামে ছুই শিশু পুত্র রাখিয়। পরলোক 

গমন করেন। তীহাঁর মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুক্র ত্রৈলোক্যনাথ মাত্র ছুই বসরের 
শিশু ছিল। গোবিন্দপ্রসাদের বিধবা পত্তী শ্যামান্তন্দরী দাসী অত্যন্ত ধন্মপরায়ণ।, 

দয়াবতী ও বুদ্ধিমতী মহিল। ছিলেন। গ্রামবাসী উচ্চ নীচ সকলেই তাহাকে 
অত্যন্ত সম্মান করিতেন। স্বামীর আকম্মিক মৃত্যুতে ও তাহার অপরিমিত 

দাঁনশীলতা ও বদান্ততার জন্য বসতবাটা এবং কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত বিশেষ 

কিছু সম্বল না থাঁকাঁয় এই সাধ্বী মহিলা নিরতিশয় কষ্টে পতিত হইয়! 
পুলদ্বয়কে লালন পালন করিয়া উপযুক্ত শিক দিতে থাকেন। তিনি এরূপ 

ধাণ্মিকা ও ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন যে, একবার ডায়মণ্ড হাঁরবার হইতে 

জগন্নাথ দশনে পদত্রজে পুরীধামে গমন করেন এবং তথায় জগন্নাথদেবকে গথম 

দর্শনেই আনন্দাতিশয্যে মুচ্ছিতা হইয়া পড়েন। পুরী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্জ রোডের উপর 

যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেন, পরবস্তীকালে তাহার স্থুকৃতি পুত্র তথায় এক 

প্রাসাদতুল্য অট্টালিক। তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য নিম্মীণ করিয়। দিয়াছেন । 
_টভ্রতলাকাযনাথ বস্তু 

গোবিন্দপ্রসাদের কাঁনষ্ঠ পুজ ভ্রৈলৌকানাথ বস্থ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া প্রথমত; আলিপুর আদালতে ওকালিতী করিতে আরম্ভ করেন। পরে 

তাহার শ্বশুরের বন্ধু বালাশোরের মহারাজ।র নিকট হইতে তার পইয়। তথ।য় 
গমন করত আইন ব্যবসায়ে রত হন। আইন শান্ত তাহার প্রতিভ। ছিল 

অসাধারণ। বালাশোরে তিনি অল্পকাল মধ্যে সবিশেষ প্রসার-প্রতিপন্তি অজ্জন 

করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একাদিক্রমে স্থদীর্ঘ পঁয়তালিশ বৎসর 

কাল ওকালতি করেন এবং ক্রমে ক্রমে সরকারী উকিল পাবলিৰ্ 

প্রসিকিউটর ও মধুরভগ্জ প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় রাজ্যের (2৮৮০ ১৮7০৪ ) 

আইন-উপদেষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার বাহিরে যে কয়জন বাঙ্গালী 

আইন শীতে উদ্দ্বল প্রতিভা-রশ্নি বিকীর্ণ করিয়া দেশব্যাপী গুতিষ্ঠা 

যশ; ও সম্মান অঞ্জন করিয়াছিলেন, তন্মব্যে কটকের সরকারী উকীল 

রায়বাহাদুর জাঁনকীনাথ বন্ধু (স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শরগুচন্দ্র বসু ও 

রাষ্ট্রপতি স্তভাষচন্দ্র বস্থর পিতা) ও লাহোর চীফ. কোর্টের জাগিস্ স্যার 

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ব্রেলোক্যনাথ বন্ুর নাম একত্রে উল্লেখযোগ্য 
কিন্কু ত্রেলোক্যনাথ বন্থু মহাশয় অত্যন্ত াধীনস্রভাববিশিষ্ট ছিলেন; 
এজন্য কোন সরকারী “খেতাব”-বৃষ্টি তাহার উপর হয় নাই। রায় বাহাদুর 
জানকীনাথ বন্থুর তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ছুইজনেই প্রায় একই সময়ে 
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৮টে | ০সহন্রাগান্ন 
ওকালতী ব্যবসায়ের জন্য স্বগ্রাম হইতে বালাশোর ও কটক যাত্র। করেন। 

ব্রেলোক্যনাথ অত্যন্ত উদ্দার প্রকৃতি ছিলেন। এক সময়ে তিনি বালাশোরের 

কোন জমিদারকে ২৫১,০০০২ টাকা! খণ দেন । এখণ সুদে আসলে ৫০,০০২ 
টাকায় পরিণত হইলে এ জমিদারের মৃত্যু হয়। তখন তাহার পুক্রগণ কান্না- 

কাটি করিয়। ভ্রেলোক্যনাথের শরণাপন হইলে তিনি স্বীয় স্বভ1বসিদ্ধ উদারতী- 

বশতঃ সমস্ত সুই বাদ দিয়। কেবলমাত্র আসল টাঁক। লইয়াই তীহাদিগকে 

এণমুক্ত করিয়া দেন। তিনি ভায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্তী সরিষা গ্রামে 
প্রসিদ্ধ সরকাঁর-বংশে বিবাহ করেন। এই সরকাঁর-বংশ বু প্রাচীন ও 

সন্থন্ত; ভারত গব্্ণমেন্টের হোমবিভাগের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর 
চারুচন্দ্র সরকার, ডেপুটী ম্যাঁজিষ্রেট স্থরেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি এই বংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রেলোক্য নাথ স্বীয় পৈতৃকভূমি ডায়মণ্ড হারবারের 

দেরিয়। গ্রামে ও কর্মস্থল বালাশোরে এব. কলিকাতার মোহনবাগান লেনে 

বসবাসের জন্য তিনটা বৃহ অট্রালিক৷ নিম্মাণ করেন ও বালাশোরে এবং 

ডাঁয়মণ্ড হারবারের প্রভূত জমিদারী সম্পত্তি অজ্জন করেন। তাহার তিন 
পুল্র-__বরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ও বীরেন্দ্র এবং এক কন্যা শ্রহাসিনী। তিনি বিধব। 

পত্তী ও তিনটা সুকৃতি পুত্র ও একমাত্র জামাতা পুলিশকেটের উকীল শ্রীকৃষ 
পাল দত্তকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার পুক্রল্রয় তীহারই মত 
আইন শাস্ত্রে স্থপঙ্ডিত। তাহার পত্বী শীমতী ধন্মদাসী বস্থ একজন জাদর্শ মহিলা। 

বর্তমানে তাহার বয়$ব্রম প্রায় ৭? বসর। তিনি স্থন্দর স্থন্দর ধণ্মভবোদ্দীপক 

কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্তা। নিম্মে তাহার রচিত কবিতার একটা উদ্ধৃত 

করা গেল *-- 

অকুল পাঁথারে মম ভীষণ পবন, 

উথলিত করে নীর বেগে অনুক্ষণ। 

মম হৃদে শান্তি বারি তাপিত হইয়া, 

উথলিত হয় সদ। চিন্তার লাগিয়া । 

ংসারে সকলি হেরি অনিত্য অসার, 

নাহি রবে কেহ কার পুজর মিত্র দার। 

সংসারে একই হেরি ধণ্ম মাত্র প্রাণ, 

ভবরোগ নিবারিতে একই নিদান। 

নাহি পারে শাস্তি দিতে রাজ-সিংহাসন, 

নাহি পাঁরে মণিরতু উজ্জ্বল ভূষণ। 



স্পা ।শসশ্ন শান্ত জু । ০০7 

ভাই বলি ধণ্ম মার আছে একজন, 

চ্খেনাতা 9118715] বর্ী একজগ | 

কালের কৃটিল গাশে পড়িয়। কখন, 
ভলনারে মন যেন এই আত্মজন | 

২২ শ্রাবণ, ১৩০০ সাল, শ্রীমতী ধশ্মদ[সী বস । 

(দরিয়া, ২৪ পরগণ| | 

তাহার ক নষ্ট পুত্র এটনী বীরেন্দ্কুমারের জন্মগ্রহণের ১০।১২ দিন পুর্ব্বে এই 
কবিত৷ লিখিত হয়। তাহার রচিত এরূপ বহু কবিত। আছে । তিনি অতি বিদুষী ও 

ধণ্মপ্রাণ। মহিলা; সাধুসেব। তাহার প্রধান ধন্ম। তাহার, স্বামী যখন 

বালাশোরে ওকালতি করিতেন, তখন এবং এখনও তাহাদের বাটীতে নিত্য বু 
সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত এবং হয়। বলিতে গেলে তাহাদের বাটা একটা 
অতিথিশাল! বা অননসত্র আ'র স্বয়ং মা অন্নপূর্ণাসদূশা এই ধন্দীপরায়ণা মহিল। 
স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পুত্রন্নেহে উহাদিগকে আক ভোজশে আপ্যায়িত 

করেন। 

শ্রীযুক্ত চক্র ক্ুমান্ন বনু 

ব্ৈলোক্যনাথের জ্যেষ্ঠ পু শ্রীধুক্ত বরেন্দ্কুমার বন্দ একজন উকিল ও 
বালাশোরে থাকিয়া ওকাঁলতি করিতেছেন । তিনি তথায় পিঠার ন্যায়ই বিশেষ 

খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । তিনি ব্ভদাজার গিবাসী (হুগলী জেলার 

সিঙ্গুর গ্র।মের ) মুরারীকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা আশালহাকে বিবাহ করেন। তাহার 

ছয় পুক্র ও এক কন্যা । জ্যেষ্ঠ পুক্ত শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার প্রেসিডেন্দী কলেজে 
3. ১০ পড়িতেছেন ও কন্যার সহিত চন্দন নগর নিবাসী ডাঃ কান্তিকচন্দ্র রায়ের 

পুজ ডাঃ স্ুবোধচন্দ্র রায়, বি, এস্-সি এম, ডি ঃডি, টি, এম” এর বিবাহ হইয়াছে। 

_ব্যান্রিষ্টান্র শ্বীঢিক্দ্র কুমার বস্ত্র 

ব্রেলোক্যনাথের মধ্যমপুজ ধীরেন্দ্রকুমার বন্থু কলিকাতা হাইকোটের 

ব্যারিষ্টার এবং প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বস্তুর জুনিয়র ছিলেন । তিনি 

অধ্যবসায়ী ও পুরুষকারপপায়ণ ছিলেন । প্রথমতঃ তিনি এডভোকেট ছিলেন, 

পরে ইংলগ্ডে যাইয় ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং অল্পকাঁলের মধ্যে ব্যারিষ্টারীতে 

বেশ উন্নতি করিয়। উঠিয়াছিলেন; কিন্ধু ১৯৩৫ সালে তিনি পরলোক গমন 
করেন। পাথুরিয়াঘাটার দুপ্রসি্গ খেলাতচন্দ্র ঘে।ধের জামাঁত। কলিকাতা মিন্টের 

দেওয়ান ও কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান জজ 

হেমচন্দ্র দত্তের পৌত্রী বিজলীপ্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তীহার 



চারি পুত্র ও তিন কন্যা । তীহার জ্যেষ্ঠ পু শ্রীমান্ দিলীপকুমীর এই বহরে 
২, 17011]5 (501109 হইতে 1,5০0 দিয়াছেন । 

_-এটরপ শ্রীযুক্ত বীতরজ্্রকুমার বস্তু 
(707. 3. 1,73059১ ১০11০10) 

ত্েলোক্যনাথের কনিষ্ঠ পুর শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকুমার বস্থ কলিকাতা 
হাইকোটের একজন বিখ্যাত এটরণী। ইনি এটপীসিপ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম (11150 01095 [৭150 হুইয়া উত্তীর্ণ হইয়াঁছিলেন ও 13101557119015 সুবর্ণ 

গদক পাইয়াছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ পরমহংসদেবের একজন প্রিয় ভক্ত এবং 

ঠাহার প্রসাদ্দে এটনীর ব্যবসায়ে সবিশেষ প্রসার প্রতিপন্তি অর্জন করিয়া ম। 

গান্গমীর কুপালাভ করিয়াছেন। এটণীর কাধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টে ইহার মত 

এত দত উন্নতি লাভ কেহই করিতে পারেন নাই। ইনি একজন উন্নত ধরণের 

চঠিসাধক (/৬11%1) 06 ৬০1৮ 10101) ০এ1001০ ) ও রাম£ঘ্ঃ মিশনের আজীবন 

সদস্য । ১৯৩৭ সালের মাচ্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন 

হলে আহত “বিশ্ব-ধন্মমহাসভা” (02110640010 01২01151975 )য় উত্তর 

শামেরিকা, আফিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আজ্জেণ্টাইন, মেক্সিকো, জাপান, 
চীন, তুকাঁ, রাশিয়া, মুরিট।স্, ইংলগু, জাশ্মীণি, হল্যাণ্ড ফ্রান্স, পোলেগু 
পভৃতি পৃথিবীর নানা দিগদেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ইনি 

ইহাঁর মোহনবাগান লেনস্থিত বাটীতে 'সান্ধ্য টি-পার্টিতে সংবর্ধনা করেন। 

ইনি শ্রীপ্রীরামকুষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্ঠা পরলোকগতা স্থপ্রসিদ্ধ। তপন্থিনী 

শীলীগৌরী-মাতার দীক্ষিত শিষ্য । শ্রীশ্ীগৌরী-মা"র প্রতিষ্ঠিত “শ্রীভীসারদেশ্বরী 

আশ্রমের জন্য ইনি প্রচুর দানও করিয়াছেন। সম্প্রতি গৌরীমার অলৌকিক 
5পন্যার কাহিনী ও জীবন-কথ। পুস্তকাকাঁরে প্রকাশের জন্য ইনি ইহার পরলোক- 
গন দ্বিতীয় পুক্র কল্যাণকুমার বস্থর স্মৃত্যর্থে উক্ত আশ্রমের “পুস্তক-গ্রকাশ- 

তহবিলে” ৩০০২ প্রথম কিস্তিতে দান করিয়াছেন। ইনি পিতৃভূমি দেরিয়! 
গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়া সর্বব সাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা 

বিস্ত/রের সহায়তা করিয়! ভগবানের আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছেন। সাধারণে 

প্রতিমাসে ইনি বিস্তর দানও করিয়া থাকেন | ইনি কলিকাতার হেম কর লেন 

শিবাসী ডিষ্রিক্ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রায় হেমচন্দ্র কর বাহাদুরের জোন্ঠ পুজ ডিছ্টিকি 
ম্যাজিণ্রেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র করের একমাত্র কন্ঠা৷ শ্রীমতী মায়ালতা বন্থকে বিবাহ 
বরেন। উহার পাঁচ পুভ্র ও তিন কন্যা। জ্ঞোষ্ঠা কন্যার সহিত সিমুলিয়' 



পাল্সিবারিক ইভিহাগন ৮৮৮ 

গুপ্ত বৃন্দাবন-ভবনের শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্রের প্রপৌত্র প্রীমান্ গৌরমুরতি মিত্রের. 
বিবাহ হইয়াছে। 

এটরাঁ শ্রীযুক্ত প্রভ্ভাতক্ষুমার খ্বস্তুঃ ববি এল 

(711, 1১, 1৯, 13050) 1), 15 ১০011010010) 

এটরণাঁ বীরেন্দ্র কুমারের জ্যেষ্ঠ পুক্র এটরীঁ শ্রীযুত প্রভাতকুমার বন্থ, বি, এল, 
আইনশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিভাশালী উদীয়মান এটরণী। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্দী 
কলেজ হুইতে ইনি [00910918105 [10170019 এ 13./ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1). 

19101111111 ৩ 117601777001209 পরীক্ষাতে ইনি প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধি- 

কার করেন এবং ইউনিভ।র্সীটি হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন; 119] পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান (1৭150 01755 7175) লাভ করিয়া কেদারনাথ গোল্ড মেডেল, 

ইউনিভারসিটি গোল্ড মেডেল 1২101) 1)1170) ইউনিভার্সিটি 1,20৬ 1১17125 ও 

স্কলারসিপ, বা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এটণীঁসিপ পরীক্ষায় [১7610110215 তে প্রথম হন, 
[10051015110 পরীক্ষ।য় উচ্চস্থান অধিকর করেন. এবং [1701 €রীক্ষায় মাত্র 

দেড় মাস পড়িয়৷ দ্বিতীয় হুইয়। উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হাইকোটের মহামান্য চীফ, 

জাঙ্টিন ও অন্যান্য জজগণ ইহার নিয়মিত 915 এর প্রায় এক বৎসর 

পূর্ব ইহাকে [7102] পরীক্ষায় বসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইনি প্রথম 
চেষ্টায় সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ই হার বিশেষ কৃতিন্ন এই যে, 

ইনি ইহার পিতার অফিসে £100161 0101; রূপে তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ 

ছিলেন এবং প্রত্যহ অফিস্সংক্রান্ত কাধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়। পড়িবার 

সময় না পাইয়াও সামান্য নম্বরের তফাতে এটপাঁসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখ। যায় না। এরূপ স্থুকৃতি 
সন্তানের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় বনু-বংশে আইনশাস্কে পুরুষানুক্রমিক 

প্রতিভারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে । ইনি [9], ও [0০0010 

০ ][ঞআ (1). ][,.) ডিগ্রী পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। প্রভাতকুমার 

দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আইন শান্ত্রে আরও অত্যুজ্জল প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ 
করিয়।৷ পিত। ও পিতামহের স্নাম আরও বদ্ধিত করুন, ভগবানের নিকট ইহাই 
আমাদের প্রার্থন]। 



ভাস্লিয়। রহমান-বংশ 
পানা 

মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফাঁর রহমান 
এাসিস ট্যান্ট কমিশনার অফ, পুলিশ, ডি, ভি, 

কলিকাভ। (অফ্িসিচয়টিং) ১৯৩৮- 

ভাস্লিয়। গ্রাচমন্র ভ্রভিহাসিক ও ০ভীগলিক পরিচয় 

কলিকাতার সংলগ্ন জেলা ২৪ পরগণাঁর অন্তর্গত দেগঙ্গা থানার অধীন 

বাজিতপুর নামে একটী মৌজা আছে, এ মৌজাখাঁনির ডাকনাম ভাস্লিয়। । 
কিংবদন্তী আছে যে, কোন সময়ে গঙ্গানদী এ মৌজার পার্খ দিয়া নিকটবন্তী 
বেড়াটাপ। গ্রামে চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ী যাইতেছিলেন। সেই সময় গোরাটাদ 

পীর ছাহেব নামে জনৈক ধাশ্মিক মুছলমান মহাপুরুষ কৌশলে ভাহাকে 
সেই স্থান হইতে ফিরাইয়া দেন। তাহাতে গঙ্গাদেবী উক্ত রাঁজার রাজবাটা 
ইত্যাদি জলমগ্ন করাইয়৷ দেন। সেই সময়, বোধহয়, উপরিলিখিত বাজিতপুর 
গ্ামখানি প্রায় জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতে লোকে উক্ত 

গামখানিকে “ভাস্লিয়া” গ্রাম বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে এবং তাহাই 

অগ্যাবর্ধি প্রচলিত আছে । কথাটা একেবারে কল্লিত বলা যায় না। যে স্ছানে 
গঙ্গার মসোত বহিয়াছিল, এখনও সেই স্থান্টীকে “দেগঙ্গী”? বলে। সেখানে 

এখনও খালের মত নাল৷ দৃষ্ট হয়। এ স্থানে এক্ষণে গভর্ণমেন্টের থান ও 

সবরেজেগ্রী অফিস ও মার্টন কোম্পানীর রেলওয়ে ফেশন আছে এবং 

এ স্থানে সপ্তাহে দুইবার বৃহৎ হাট বসে। উহার উপর দিয়! ২৪ পরগণ। 

ডিষ্টিক্ি বোর্ডের পাঁক রাস্তা কলিকাতা হইতে ইটিগু। পর্যান্ত গিয়াছে । টাঁকীর 

জমিদারদের নির্মিত উক্ত রাস্তাটা বনু পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া! উহাকে এখনও 

টাকী মন্পী রোড বলে। উহার উপর দিয়! মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইন 

(বি, বি, আর) এব বাসের গমন1গমনের ন্যবস্থা আছে । 

১২ 



পালিবাত্িক্ু হীতিহাতল ১০ 

ন্হমান্-বং০শক্ব আদিকথ। 

পূর্বিবণিত দ্েগঙ্গার প্রায় ছুই মাইল দক্ষিণে ভাস্লিয়। গ্রামখানি অবস্থিত । 
ইহ! অনেকদিন হইতে মুছলমান শিক্ষিত ও শরীফ বংশীয় লোকের বাস বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। বলিতে গেলে ২৪ পরগণ। জেলার মধ্যে বারাসাত, কাজীপাড়। 

ভাস্লিয়! ও বসিরহাট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ভদ্র শরীফ মুছলমানের বাঁস 

নাই। এই গ্রামে পঞ্পপুকুর, কাঠপুকুর ও খাঞ্জ। খাঁর দিঘ্বী এই তিনটা প্রকাণ্ড 

জলাশয় আছে। উহার মধ্যে পদ্মপুকুর ও দিঘীটী প্রায় ভরাট হইয়া গুখাইয়! 

যাইতেছে । কাঠপুকুরটা স্থানীয় সৈয়দ আলী হাফেজ ছাহেবের কীন্তি। 
দিঘীটি স্থানীয় জমিদার হাজীনি ছওলাতনন্েছ। বিবি মরহুম! ছাহেবার কীত্তি। 

শেষোক্ত মহোদয়ার আর একটা অবৈতনিক মাদ্রাছ। আছে । এক্ষণে উহা! 

এম, ই, স্কলে পরিণত হইয়া গভর্ণমেণ্টেন সাহামঘ্যে পরিচালিত হইতেছে, 

পল্পুপুকুরটি সাধারণের জলাভাব দূর করনার্থ বকাঁল মাগে পঞ্মরাজা শামক 

এক মহাপরাক্রমশালী জমিদার খনন করাইয়াছিলেন। এখনও ইহার পার্শে 

সপ্তাহে দুইবার হাট বসে এবং সেখানে পূর্ন লিখিত পীর গোরাটাদ ছাহেবের 

একটী আস্তান। আছে । উক্ত দিঘীটির সংলগ্ন সাতহাঁতিয়। নামক একটী গ্রাম 

আছে। সেই স্থানে গার গোরাটাদ ছাহেন কয়েক শত বশসর পুর্বে ধর্ম 

প্রচার উপলক্ষে সপ্তহস্তীপৃষ্টে ধনজন সহ আগমন করিয়া এস্থানে বিশ্রাম 

করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেইস্থানে এ পীর ছাহেবের একটা আস্তানা আছে 

এবং'গ্রামখানিকে এখনও পর্যন্ত “সাতহাতিয়া” বলে। 

উপরিলিখিত ভাস্লিয়া গ্রামে শেখ, সৈয়দ, কাজী ও মীর বংশের লোকই 

বাস করেন। এ গ্রামে আবু মোহাম্মাদ নামে জনৈক ধার্মিক? সন্গান্ত ও 
সঙ্গতিশালী ব্যক্তি আনুমানিক তিনশত ব্সর পুর্বে বাঁস করিতেন। 

ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাড়ী করিতেন। তাঁহার পৌত্র 

মোহাম্মাদ তোখার্রোম ছাতেবের পাঁচপুত্র ও ছুই কন্যা ছিল। উত্ত 
তোখাররোম ছাহেব ধর্ম বিস্তার ও যাজকতার কার্য করিতেন । যে বাড়ীতে 

তিনি বাস করিতেন সেই বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষ ছিল বলিয়া সেই 

বাড়ীকে এখনও কদমতলার বাঁড়ী বলে। সেই বাড়ীর ঠিক দক্ষিণ দিয়া 

ভিষ্রীক্ু বোর্ডের চওড়া কীঁচা রাস্তা আঁছে। উহার উত্তরে দুই মাইল দুরে 
ডিগ্রীক্ট বোর্ডের সদর পাক] রাস্ত! দেগঙ্ার সহিত মিলিত হইয়াছে । 

উপরিলিখিত মোহাম্মাদ তোখাররোম ছাঁহেবের প্রথম পুত্র আসঞ্চার উদ্দীন 

ছাহেব হাইকোটে মোক্তারী করিতেন। ঘছিনি দানপ্রিয় ছিলেন। তাহার 



হিং ভাঁসলিিস্তা 

ছুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। অবস্থার প্রতিকূলতা হেতু প্রথম পুত্র বিশেষ 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়পুত্র আজিজার রহমান ছাহেব মাতৃভাষায় 

শিক্ষিত হুইয়! সরকারী কাধ্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কার্য্য উপলক্ষে 
রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে অনেককাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি বাংল! 
সন ১২৮৪ সালের ১৮ই কার্তিক তারিখে বগিরহাট নিবাসী মৌলভী মোতলুব 
হোছেন উকিল ছাহেবের পুত্র ডাক্ত।র আবদছুদ দৈয়ান ছাহেবের প্রথমা কন্যা 
শ্রীমতী তমিজাতুনন্নেছা। বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

জন্ম ও ব্িদ্যাশিক্ষ। 

উপরিলিখিত মৌলভী আজিজার রহুমান ছাঁহেবের ১২৯০ সালের ২৫শে 
কান্তিক তারিখে বসিরহাটে এক পুত্রসন্তান হয়। তিনি বর্তমান ইতিহাসের 
মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফার রহমান। নবম বশসর বয়ঃরুমকালে স্বগ্রামে 

উপযুক্ত শিক্ষালয় না থাকায় এবং মাতৃহীন হওয়ায় তিনি বসিরহাটে মাতুলালয়ে 

(মীলভী আবদুল ওয়াছেক ছাঁহেবের বাড়ীতে বদ্ধিত ও শিক্ষিত হন। ১৯০৩ 

সালে বসিরহাট হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 

সরক।রী বুস্তি প্রাপ্ত হন ও পাঁলক্া৩। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। 

কল্ম-জীবন 

অধ)য়ন সমাপ্তির পর তিনি ১৯০৬ সালে সরকারি কাঝো যোগদান করেন। 

১৯০৭ সালে পুলিশ বিভাগে স্াব-ইনস্পেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়। ভাগলপুর 
পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে যান। পরে সেখানে পুলিশ ট্রেণিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ 

হইয়া বাঙ্গলায় মেদিনীপুর জেলায় ছয় বসর চাকুরী করিয়া ১৯১১ সালে 
কলিকাতা পুলিশে বদলী হুন। তিনি বড়বাজার, জোড়াস' কো, বনুবাজার, 

চিৎপুর, ওয়াটগঞ্জ, প্রভৃতি কয়েকটা থানায় বাঁর বসর কাক্ত করিয়! ১৯২৫ 
সালে লালবাঁজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে বদলী হন। এই কলিকাঁত। 

গোয়েন্দা বিভাঁগে কাধ্যকালীন তিনি বিশেষ বিশেষ জটাল মোকদ্দমাঁর ৩দারখ' 
করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে 1১80 1004০702৮5০) 

11709111 13810]0 [71500 0996, ও 00179155552. 11158950157 1)9191- 

৩৪001) 0855 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 



পাল্পিবাগ্রিক ইতিহাস ৯২. 

গম্ভর্ণঢ্মন্ট কর্তৃক সম্মানিত 

পুলিশ বিভাগে তত্কর্তৃ পুর্ববলিখিত জটাল মোকদ্দমার আস্কারার জগ্ত গত 
১৯৩৮ সালে ২রা জানুয়ারী তারিখে ভারতের মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুর 
1.0 [.110110180 একটা ইগ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল (1:01 01501780190] 

১০৮০৪) ইগ্ডিয়া গেজেটে ২১৩৮ তারিখের ২২ এইচ নং নোটিফিকেসান 

ঘ্বারা ঘোষণ| করিয়াছিলেন । উহাতে নিন্নলিখিতরূপ লিখিত আছে £-- 

£৮[1115 0111001 ( 1001200010120 1,009 1২101012010) 19117060079 

1311591 1591109 11) 1907 21)01 ৮০5 0210956911760 00 070 ০৪1000০ 1১91109 

1) 1914; 00111701015 07110 ৮০৮5 501৮1091710 1749 10116 80 191 

1)111150]1 2160৩০91৭91 110005015 2110 1010587105,--১1005 1929 17৫ 

175 19901) 20090100109 05 1)5165011৮0 10015101101) ৮/11010 10৩ 

125 10901) 19519018911)10 16) 000 11054501880101) 01 2৮100100190 91 

(11)1)01081)6 810 501081)115550 5595) ০9৮৮ 91 আ])1.]) 016 (911911)15 

115 1১0 91960191151)900010000--01) 1১5৮ আিএ00 05805 (৭) 

(959 ০01 07900 21101 [01221 1) 074 1১010101909 0)98০৩ 01 07০ 

11101901719] 13101 01 11114 11 17101) 0 070৮ 011010151)6 1১10101159015 

11016 01 [২5 493000।- ৮৮5 ১1)101) 2100 101৮605 210 (5) (০7217 

1029590 1163.5011% 19171590101 (585৫১100৮৮5 51)4012119 10191)0101750 

1] 010 4৯101008115 010111115070010-1২010001 ঠাখ 1000১ 10110 11) 07 

(,810011(8, 10110 ১০1৮1০৫০? 

গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার মহাঁমাণ্ঠ লা বাহ।তুর লঙ 
্র্যাবোর্ণ মহোদয় কলিকাতা পুলিশ প্যারেডে উপরিলিখিত পুলিশ মেডেল 
হস্তে তাহাকে প্রদান করিয়া সন্মানিত করেন এবং তিনি নিন্গলিখিত 

বন্তত। দান করেন-_- 

“41651 56751176 0017 56517 0815 10007513517291191166 508. 

$/616. 02109101760 60 07০ 081090 1১91105 1 1914 11510 0011 

+/011 001101151018150 5০981 90৮ 75 20) 01100 01117011969 ০10 

11100811055 59101 501৮100 311)069 1925 1795 1)601) 11] 0110 1)006001% 

1)508100721006 11916 ১০9] 11959 10581 50009556611 11. 0106 11)%09101- 

82091) 0£ 2 17010196701 117)00109176 8100 00171911056] 09595 11010 
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ইহার কিছুপূর্বেব গত ১৯৩৭ সালে রহুনান ছাঁহেব মহামান্য ভারত সম্রাট 

পঞ্চম জর্জেজির সিলভার জুবিলী উপলক্ষে একটা জুবিলী পদক ও একটা 
(.010100506 01 0090 ১০1৮1০০ ৩1 হন। 

(17211)852 1158501% 10181076101) 08909 এ কলিক1তায় কতকগুলি 

আপহৃত নোট ধৃত করিবার তদারক কার্ষ্যে বিহার পুলিশকে অবিলম্বে মূল্যবান 
সাহায্য ও সহায়তা' করায় বিহার প্রদেশের মাননীয় গর্ভনর স্যার মরিস হালেট 

মহোদয় স্বহস্তে একটা রূপার ক্রমোমিটার ঘড়ি ১৯৩৮ সালের ১ল৷ ফেব্রুয়ারি 

হারিখে পাটনাস্থ পুলিশ প্যারেডে মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফার রহমান 
॥াছেবকে উপহার দেন । 

বিন্বাহ ও বংশ 

প্রায় ত্রিশ বশসর পুবেব ১৯০৯ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি 

রখামবাসী পুর্ববলিখিত সৈয়দ আলী হাফেজ ছাহেবের পুত্র সৈয়দ মফতুনাছ 
স|লেহীন ছাহেবের কনিষ্ঠ কন্তা সৈয়েদা নাজনী বিবিকে কলিকাতায় বিবাহ 
ণরেন। উক্ত আলী হাফেজ ছাহেব হাঁইকোঁটে ইন্টারপ্রেটারের কাধ্য করিতেন। 

বহমান ছাহছেবের সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা । উহাদের মধ্যে তীয় কন্যাটা 

একালে কালকবলে পতিত হুয়। প্রথম পুত্র আবু সাজেদ মোহাম্মাদ সাজ্জাদার 

বমান ছাছেব, বিএ অবধি অধ্যয়ন করিয়া বেঙ্গল পুলিশ বিভাগে সাধ- 

*নস্পেক্টার পদে ১৯৬৬ সালে নিযুক্ত হইয়। কাধ্য করিঠেছেন। দ্বিতীয় পুত্র 
আবু আাবেদ মোহাম্মাদ আববাদার রহমান রিজা ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছেন। 

ঠতীয় পুত্র আবু হামেদ মোহম্মদ হাঁন্মাদার রহমান ১. 4১৪1০ (,91155:5 

মই-এস সি ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন । ইহার প্রথম জামাতা মৌলভী আহাম্মাদ 
আালী বি-এ, সাব-রেজিস্রার ও পরবস্তী জামাতা ডাক্তার মোহাম্মাদ আব্দ,ল 
জববার এম-বি ; ভি, পি, এইচ, ময়মনসিংহ জেলার ডিছ্রিক্ট হেল্থ অফিসার । 

রহমান ছাহেবের প্রথম পুত্র আবু সাজেদ মোহ।ল্মাদ সাজ্জাদার রহমান 

ছাহেব বসির ছাটে খান বাহাঢুন মৌলভী গোলাম কাছেম মরহুম ছাহেবের 

তীয় পুত্র মৌলভী কবিরুদ্দিন আহপ্মাদ কাজী ছাহেবের কণ্তা সৈয়েদ। 
জাকেরা খাতুন বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন। বসিরহাটে খান বাহাহর ছাহেবের 

ধংশ অতি প্রাচীন ও উচ্চ। তাহাদের পূর্বপুরুষরা পুরাতন দিল্লীর মোগল 



্না।শ্নন্ন1াস্না্প আর স্পস্হর? ৯ 

রাদশাহদিগের ধশার্তর চিপেন | উক্ত কাঙগী ছাফেবের কনিষ্ঠ আত! মৌলভী 
পরে. এক, এম, আকার রহমান ছাহেবও খাঁন, বাছাছুর খেতাব পাইয়াছ্নে। 

তিনি বর্তমান বেঙ্গল লেজিজ লেটিভ এ্যাসেম্বিলির মেম্বর। 
ক্লহুমান ছাঢ্হ্বর সামাজিক ও জনহিতকল্প কার্যযসমূহ 

রহমান ছাহেব বসিরহাটে মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও বাল্যকালে এ 
স্থানে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন ; সেইজন্য তিনি বসিরহাটকে অত্্থ 

আদর ও সম্মান করেন ও অধিক সময় সেখানে থাকিতে ইচ্ছ। করেন। তিনি 

তাহার মাতুলগণ ও মাতুল পুব্রগণকে মত্যন্ত শ্রদ্ধা, যত ও ন্েহ করেন। তাহার 

এক মাতুলপুত্র, মৌলভী আব্দুল ওয়াছেক ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ডাঃ এ, কে, এম 
আব্দল ওয়াহেদ বি, এস-সি ; এম. এম, এফ ; এম-বি, ছাহেবকে কলিকাতায় নিজ 
সঙ্গে নিজ কাধ্যালয়ে রাখিয়া তাহার শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন | 

তিনি বেঙ্গল মেডিকেল সভিসে (আপার) কার্য করেন। তিনি বর্তমানে 
মেডিকেল কলেজের এাঁসিসট্যাণ্ট প্রফেসার অফ ফিজীগুলণজ। এক্ষণে তিনি 

নবিলাতে উচ্চ চিকিশুসাশান্তজে উপাধি লাভ করিবার জন্য সরকার হইতে স্টাডি 

লিভ লইয়া লগুনে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং এডিনবরার এম, আর সি, পি 

ডিগ্রী পাইয়াছেন। এ বসিরহাটে রহমান ছাহেব “ভাস্লিয়া ভিলা” ও 

“রহুমান লজ” নামে ঢুই খাঁন। বাড়ী নিম্মীণ করিয়াছেন । রহমান লজ বাড়া 

খানি দ্বিতল এবং সদর পাক। রাস্তা ইটিগ্ডা রোডের উর উপর অবস্থিত। হার 

আত্মীয়দের সাহাযোর জন্য স্তন্দরবন অঞ্চলে কিছু জমি লইয়া চাষ আবাদের 

কার্য করাইতেছেন। 

তিনি সর্বদাই সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলিপ্ত থাকেন। 

এবং সেইজন্য এখানে ও কলিকাতায় হিন্দু মুছলমান সকলের জন্য “রহমানিয়া 
লাইব্রেরী ওক্রি রিডিংরুম” স্থাপন করিয়াছেন ও একটা “রহুমানিয়। তালার” নামে 

বৃহ জলাশয় বসিরহাটে সাধারণের উপকারার্থে খনন করাইয়াছেন। ইন্াতে 

সাধারণের বিশ্রাম করিবার জন্য গ্রকাণ্ড বাধা পাক ঘাট নিশ্মিত হুইয়াছে। 

তিনি কলিকাতায় ২৮৮।১নং লাইব্রেরী রোডেও তাহার সন্তানাদি ও আতীয়দের 

শিক্ষার জন্য একটা ন্রন্দর বাঁড়ী নিপ্মাণ করাইয়াছেন। তিনি কত লোকের 

জীবিকা-নির্বাহের বন্দোবস্থ ও কত লোকের শিক্ষার কাধ্যের সহায়ত। করিয়াছেন, 

তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যতদুর সম্ভব সকলকে সাহায্য করেন। 

ন্লভমান ছাঁঢহতবন্র চক্ষিত্র-চিত্র 

মিতাচার ও মিতব্যয়িতা এই মহোদয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা । নানীরূগ 

অবস্থা বিপর্যয় ও দৈবছুর্র্বপাকের মধ্য দিয়া যেরূপ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও 



নি -+১০/৭৬০৭ 
গহিষুতার সহিত তিনি নিঞ্জের জীবনকে গঠিত করিয়। তুলিয়াছেন, তাহা সত্যই 

আশ্চর্যজনক । “উদ্বোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্গমীঃ” ইহার কর্দ্--জীবনে এই 
শার্ধ্য বাক্য বর্ণে ধর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খজুদেহ কাম্তিমান্ 
পুরুষের কুত্রাপি অহঙ্কীরের চিহ্ন মীত্র নাই। ইহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও 
সন্গেহ স্মিষ্ঠ আলাপে আপ্যায়িত হয় নাই, উহার পরিচিতদের মধ্যে এরূপ লোক 

বিরল। সর্ববদ| প্রলোভনসন্কল কঠোর কর্তব্যময় পুলিসের কন্ম তিনি যেরূপ 
নিলোভত। 'ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা ভাৰিলে 

শ্মতঃই মস্তক শ্রদ্ধায় নত হুইয়। আসে। কন্ম-জীবনের অতাল্প অবসর কালে এই 

কম্মাঁ পুরুষ সকলের মধ্যেই একত।, বিদ্যোুসাহ, ধর্মীভীরুত ও কর্মীশক্তি সঞ্চারিত 
করিবার প্রয়াস পান। কেবলমাত্র আপনার স্বজনকে প্রতিপালিত করিয়াই 

তিনি সন্ধু্ট নন, সকলের প্রতিই তাহার মমতা সমভাবে বিরাজমান । 
দীন ্ুঃখী ও দরিদ্রের সেবা, জাতি, পন্মী ও বর্ণ নিবি্বিশ্ে তাহার পরম 

ধম । অপরের উপকারে ঠাহার হৃদয় আত্বমপর বিচার ন। করিয়াই গলিয়। পড়ে ; 

সকলের সেবা করিতে তাহার বলিষ্ঠ বাহু সকল সময়েই তশ্পর। অনোোর 
মজ্ঞাতে ইনি যে কত পরোপকার ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহ! যাহার! 
গাঁনিয়াছে তাহারাই নিল্মিত হইয়াছে । 

পরিশেষে ইহার জ্ঞান-নিপাস।র কথ। ন! বলিলে আমাদের বক্তব্য অসম 

থাকিয়া যাঁইবে। সপ্রগ্রন্ত মাত্রই তিনি পাঠ ন! করিয়। থাকিতে পারেন ন|। 
এই শো বয়সে এখনও দীর্ঘদিন ডিপাটমেন্টের দিপুল পরিশ্রমের পর যখন কোন 

মনীধীরচিত পুস্তক হস্তে তিনি গৃহে এত্যাগমন করেন, তখন মনে হয় কাধ্যের 

“ক্ষিলত। ও সংসারের কুটিল এই মনীষীকে অনুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই; 

এখন ৪ তিনি অন্তরে অন্তরে সেই শৈশবের বৃত্তি ভোগী বুতী ছাত্র লুতফার 

রহমাঁনই রহিয়াছেন। 

তাহাব বহুমুখী প্রতি ৪ কম্মাধিক্য বশতঃ আপন পরিবারবর্গের প্রতি কর্তব্যে 
হাহার ক্রুটী ঘটিতে দেয় নাই। তাহার পুত্র কন্যাগণের মিষ্ট ব্যবহার ও শি্ট 
সদাচারে সকলেই গ্রীত। ইহাদের মধ্যে তিনি পুর্ব হইতেই জ্ঞানস্পুহার বীজ 
পন করিয়াছেন । সত্য, সদাচার ও ভ্তান যে চিত্ত হইতেও বড়, এই তত্ব তিনি 

মন্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও এই সত্য সঞ্চারিত 
পধিয়াছেন। পবিত্র (কারআনের মহাবাকা %10 & €চোা। 00911022810015 170 

11 1)11711175 12 5৮০2]5” এই সন্ত্রাম্ত ভদ্রমহোদয়ের জীবনে বর্ণে বর্ণে 

শত্য হইয়। উঠিয়াছে। পরম দয়ালু আল্লাহু তায়াল। এই রহমান-বংশের বর্দ্া- 

গতি ও জ্ঞানদীপ্তি চিরকাল উদ্দ্বল করিয়া রাখুন । 
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রায় বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধাায়, এম, এ, 

বিহার গবর্ণমেণ্টের অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্র্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ও কালেক্টার রায় 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম; এ, বাহাদুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় কুলীনা গ্রগণ্য 
বলরাম ঠাকুরের বংশসম্ভৃত। ইহার পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস হুগলী 

জেলার বলাগড় গ্রাম। কথিত আছে, ই'হাঁর আদি পুরুষ উক্ত বলরাম ঠাকুর 
হইতেই এই বলাগড় গ্রামের নামোতপত্তি। সেখান হইতে ইহার বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ রামচন্দ্র ' বদ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে যাঁইয়| বিবাহ-সত্রে 
বসবাস করেন। তিনি তথায় ৬মধুসৃদনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও জমিদারী 
ইত্যাদি অর্জন করেন। তাহার পুত্র রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুক্র রামবল্লভ 
এ গ্রামে শ্বি স্থাপন! করেন। তীহার সাত পুক্র, তন্মধ্যে একজন অল্প বয়দে 
মারা যায়। অন্য ছয় পুক্র_রামদাস, রামধন, রামদয়াল, রামসদয়ঃ রামহরি ও 
রামরপগ্রন একান্নবস্তাঁ থাকিয়। এ বাঁটীতে বাস করেন । 

ইহার মধ্যে চতুর্থ ভ্রাতা রামলদয় ১৮৫৬ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথমে পুলিশে সাব্ইন্সপেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। পরে স্বখ্যাতির 
সহিত কার্য করিয়া তিনি ক্রমে চিফ ইন্সপেক্টার ও পুলিশ নুপারিন্টেণ্ডেন্টের 
পদে উন্নীত হুইয়াছিলেন। তীহা'র কার্য্যদক্ষতার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ঠাহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দেন ও সেক্রেটারী অব ফেেঁট্ তাহাকে ডায়মণ্ড 

হারবার সাঁবডিভিসনে জায়গীর দেন। তিনি বেঙ্গল পুলিশে 017109] 
[1)৮0901820101) [1)90400161(এর প্রবর্তক। এই প্রদেশের ডাকাতির 

তদন্তের ফলে তিনি বনু সংখ্যক 018 0%95০ করিয়! বাঙ্গীল! দেশে ডাকাতির 

সংখ্যা বুল পরিমাণে হাস করেন। রায় বাহাদুর রামসদয় পুলিশ সুপারি- 
প্েগেন্টের পদ হুইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! :৯১৫ সালে পরলোক গমন 
করেন। তাহার পত্রী সুখদা দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি 
১৯৩২ সালে পরলোক গমন করেন। তাহাদের দুই পুল- শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্ 
এবং ছুই কন্যা মৃন্ময়ী ও সরসী। জ্যেষ্ঠ কন্ত। শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবীর স্বামী 
গায় বাহাদ্বর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা ইন্সপেক্টার 
জেনারেল, ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরসী দেবীর স্বামী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত 
পিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা পুলিশ কোর্টের ইন্মপেক্টার। 
রায় বাহাদুর রামসদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র ডাক্তার ও গব্ণমেণ্টের সনন্দ. 

১৩ 
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অনুসারে তিনি উপরোক্ত জায়গীরের বর্তমান মাঁলিক। তাহার চারি পুজ্র-_ 

জ্যেষ্ঠ নিম্মল 70908] 10610910791) কাজ করেন, মধ্যম বিমল ডাক্তার, 

সেজ পরিমল ও কনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ । 

রায় বাহাদুর রামসদয়ের দ্বিত.য় পুত্র সতীশচন্দ্র ১৮৮১ সালের ৩রা 

নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চৌদ্দ বসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা ও 
১৬ বসর বয়সে এফ, এ এবং ১৮ বৎসর বয়সে বি, এ পাশ করেন। এ 
সময় ইনি উত্তরপাড়া নিবাসী খ্যাতনাম! ডেপুটা ম্যাজিষ্টেটে অক্ষয়কুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শোভাবতীকে বিবাহ করেন। ইনি ২০ বশুসর বয়সে 
[1)11050101,9তে এম, এ পাশ করিয়া রিপণ কলেজে [8৬ পড়িবার সময় 

বেল সিভিল সাভিসে 00101760100 155025001102,0101 দেন ও ১২ই 

অক্টোবর ১৯০৩ সালে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিমুক্ত হন। 
১৯০৩ সাল হইতে ১৯১১ সাল পধ্যস্ত ইনি ডেপুটী ম্যাঁজিষ্রেটের পদে 

আলিপুর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ছুম্কায় কর্ন করেন। তাহার পর 
১৯১৪ সাল পধ্যন্ত তিনি ভাগলপুর জেলার স্ুপোল মহকুমার চাঁজ্জে থাকেন । 

এই সময়ে ইনি সআটের করনেশন অর্থাৎ অভিষেকোণ্সব উপলক্ষে সংগৃহীত 
অর্থ অন্য কোনও রূপে ব্যয় না করিয়। স্থপোৌল সহরে পাক? রাস্তা, আলোক 

ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেন ও ৬/০19])  [7090121 এর জন্য পাকা বাড়ী 

নিম্মীণ করিয়া সেখানে 45551908070 501207 নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সময়ে তাহার একমীত্র পুত্র ৭ বৎসর 

বয়সে ডিণিরিয়া ব্যাধিতে মার। যায়। ইহাঁও ঢুঃখের বিষয় যে, তিনি 
/55515021)0 55186017 নিযুক্ত করিবাঁর ব্যব্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে 

তাহার কোন উপকার পান নাই। কারণ, তাহার পুন্রের মৃত্যুর পর যেদিন 
তিনি স্থপোল ত্যাগ করেন; £5951561)6 921£০০18 সেই দিনই আসিয়। কর্ে 

যোগ দেন। এই সময় সতীশচন্দ্রের পিতৃদেব স্থপোলে তাহার কাছে 
থাকিতেন। সদ্ভধ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি এই শোকগাথা-যাহা স্বহস্তে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন__তাহা নিনে গরদত্ত হইল £-- 

“ঠাকুর ধর্শ্পের কি এই পণীক্ষা ? 

জীবনের অতি গুরুতর প্রথম শোক, 

ইহার ফল অতীব ভয়ানক ! 

আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সতীশের ৭ বগুসর বয়স্ক প্রাণের অমলকৃষঃ 
( কৃষ্ট ধন) স্থপোল মোকামে সন ১৩২১।২৬শে আঁঘাঢ় (ইং ১৯১৪, ১৪ই 
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আগষ্ট ) শুক্রবার (তৃতীয়া) ভিপিরিয়া রোগে আমাদের মায়। ত্যাগ করিয়। 
স্বর্গলাভ করেন। ভাইরে! কাঁজটা উচিত হ'লে না|! আমার আগে 
গিয়া কোল পাতিয়া রাখা উচিত ছিল। ভাইটার মেদিনীপুরে জম্ম হয়, এই 
বয়সেই.পরম ধর্মমপরায়ণ, সত্যবাদী. পরদুঃখে কাতর, সর্বদাই সামান্য সন্তুষ্ট 
ও আত্ীয়গণের সুখে স্থখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী ও বিগ্যাভাসে যত্ববান 

ছিলেন। 

এইটী প্রস্তরে খুদিয়৷ (ফটোর সহিত) মধুসূদনের দালানে রাখিতে হইবে । 
শ্রীরামসদয় মুখোপাধ্যায়” 

এই দুর্ঘটনার পরেই সতীশচন্দ্র সাওতাঁল পরগণ! জেলার গোড্ড। মহকুমায় 
টেলিগ্রাফে বদলী 'হন। এইখানে তিনি ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৯ সাল 
পথ্যস্ত নিযুক্ত থাকেন। সাওতাল পরগণা৷ জেল বলিয়। তাহাকে এখানে 

সাবজজের কাজও করিতে হইত । তিনি যখন এইখানে চার্জ লইয়াছেন, 

তখন এই মহকুম।য় অননকষ্ট দেখা দিয়াছে । তিন অনতিবিলন্বে জমিদারদের 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া অন্নকষ্ঠ 

প্রশমন কার্য আরম্ভ করেন ও অনেক বাধ নিন্মীণ ও জলাশয় ইত্যাদি খনন 

করান, তাহ! ছাড়। দামিন অঞ্চলে অনেক শ্থানে ধানের গোল। প্রতিষ্ঠিত 

করিয়। সহজ সহত্র দুঃস্থ সাঁওতাল প্রজার প্রাণরক্ষা করেন। ছুঃখের বিষয়, 

এই সময়ই তাহার পুজনীয় পিতৃদেৰ পীড়িত হন ও কলিকাতায় ৮ই অগ্রহায়ণ 
১৩২২ সন (ইং ১৯১৫ সাল) তিনি পরলোক গমন করেন। গোড্ডায় যে 

এখন পাকা হাসপাতাল আছে, তাহা সতীশচন্দ্রের সময়েই নিম্মিত হইয়াছিল। 

এই সময়ে তিনি সাঁওতালী পরীক্ষা পাশ করিয়। ১০০০২ টাক! পুরস্কার পান । 

১.১৯ সালের এপ্রিল মাসে ইনি দেওঘর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। 

এই সাব্ভিভিসনের চার্জ বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম পান। ইনি দেওঘর 

ও মধুপুর মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি যাইবার অল্পদিন 
পরেই এই মহকুায় দুভিক্ষ উপশ্থিত হয় ও তিনি গভর্ণমেপ্ট হইতে প্রভূত 
পরিমাণে সাহাধ্য গ্রহণ করিয়। 1২61166 1010 ইত্যাদির দ্বার দুভিক্ষের 
প্রকোপ নিবারণে সমর্থ হন। এই দুভিক্ষ সংক্রান্ত কার্য পল্লীগ্রামে পরি- 

দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময় একদিন ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া 

যান ও তীহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় এ গুরুতর কাধ্য ভার 
হইতে ছুটী লইয়া বিশ্রামলাভের দিকে দৃকপাত না করিয়া! তিনি অমিত উদ্যমে 
স্বীয় কমন সুসম্পন্ন করেন। তীহার ডেপুটী কমিশনার ট্যানার সাহেব এ সঙ্থন্ধে 
আাহাকে লিখেন,__“] 19841৭৮5100 61686 80100190190 99৮ ০9186 
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1] 91015110500 9081 ৮৮01 2.0 07০ 0100] 01102 11) 1919 ৪66] 

01521511075 5০0৮ 2110, তীহার কাধ্য সম্বন্ধে 59100106 40171111508001. 

7২০০০07%এ কর্তৃপক্ষ নিন্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করেন $--11) [)508001 
005 5010-0151910102] 09090617 132100 ১০0151) 091097017 1/1011)511 

010 65:09001010911% ৮০11] 11) 2 0190010 0099161010. 175 6001 061 

0172156 0£ 006 901-01515101) 11) 40111) 1919 21)0 006 (89 01 

02947199007 10 005 900-01515101 5/85 ৬15 571] 00126.” তিনি 

দেওঘরের চার্জে থাকিবার সময় “10909211011 21050 স্থাপিত হয় ও 

মধুপুরে তাহার নামে 52091) (01917015, 10101071156 1২০98৭0 প্রস্তত হয়। 

এই সময়ে দেওঘরের সন্নিকটে দাঁরোয়া নদীর উপর সেতু নিম্মাণের জন্য 
তিনি জনসাধারণ হইতে টাদ1 সংগ্রহ করেন। বাবু ভূধরমল রুইয়া এ 
উদ্দেশ্যে প্রায় ১৮০০০২ টাকা চাদ। দেন। তীহার সময়েই এরূপ সংগৃহীত 
অর্থে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এ সেতু নিশ্মিত হয়। তিনি দেওঘরের 
তপোবনের রাস্তাও সাধারণের নিকট অথ সংগ্রহ করিয়া নিশ্মিত করান। 

এই সময়ে তিনি কতৃপক্ষের অনুমতি লইয়া কাছারীর নিকট নিজের বাস 
স্থানের জন্য একটা দ্বিতল বাটা নিম্মাণ করেন। 

১৯২৩ সালে তিনি ভাগলপুর বিভাগের (00707155101) এর 11501721 

/55515000 পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিবার সময় ১৯২৪ সালে তিনি 

রায় “বাহাছুর বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হুন। রায় বাহাদুরের সনন্দ দিবার 

সময় বিহারের লাট সাহেব 517 175115৬০০1০: তাহাকে অভিভাষণে 

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিন্গে উদ্ধৃত ইইল £__ 
৯০] 58151055 25 1)90009 11901502095 121015  50901911% 83 

০০০-])1515101)51 09000617) 1029৮9 10991) 10101011019 93091191)0) 2170 

9০07] 02:0100190গ  01501150151090 9০0015916 11) 009 19101179 11) 1919. 

৯০০19170190 ৮০,10191916  5915109) (005 0011119 09 ০017-০0-00 918- 

61017 7109৮০12710 270. 00০15. [5 1২811%/29 50115 10 1921. 51009 

0176105 900. 19৮০ 010০0 %000175616 20 5000191)6 19150179] £১55151 

৪170 00 60০ 0501201011551911917 0 13109821001 10151910107, ( 015061- 

১০০12091755 [), 09, 10 1722--54 7,006 2. 3. 1925. ) 

এই সময় তিনি কিছুদিনের জন্য ভাগলপুর জেলায় 0০01150651এর পদে 
অন্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। ইহার পর পাটনাম্ন ও গয়াতে আপিলের ক্ষমতা 
প্রাপ্ত ম্যাঁজিপ্রেটের পদে অল্পদিন কাধ্য কয়িয়। তৎপরে মতিহারীতে কালেক্টারের 



১০১৯ ্ালার্প এন্ডেলিউ 

পদে ও সম্বলপুরে ডেপুটী কমিশনারের পদে অস্থায়ীভাবে কাধ্য করেন। 
১৯২৮ সালে তিনি [২6৮৪1 730810এর সেক্রেটারী হইয়। পাটনায় নিযুক্ত 

হন এবং ১৯২৯ সালে এ পদে এবং ডিদ্রিক্ট ম্যাজিগ্রেটের পদে পাক] হুন। 
পাটনায় এ কাধ্যকালে তাহাকে 710511019] [7120010150 0022716655র 

মেন্বর ও সেক্রেটারীর কাজ করিতে হয় এবং তাহার এই কাধ্য সম্বন্ধে 
[.010 [,0091297 ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লিখেন ;--%] 91081] 91/959 
12110101091 ৮110) 0169,5015 ০0017 25500186101 117 ৪ ৮৮01] 0? 9001) 

5626 10)1)01051)05 10. 072 01290110801 0700 000015 0010561000101 01 

[17319 

পাঁটনায় অবস্থান কালে তীহার পুণ্যাা জননী পীড়াগ্রস্ত হন এবং 
তীহ্ার অক্লান্ত সেবা ও যত্ব ব্যর্থ করিয়া অমরধামে গমন করেন। তাহার 

শ্রান্ধোপলক্ষে পাটনায় গার্দানীবাগে কাশী হইতে কালী মুস্তি আনয়ন করিয়! 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয় ও শরগুচন্দ্র এ'ং স ভীশচন্দ্রের নামাঞ্ষিত মন্মরফলক প্রাণে 

স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে তিনি সাওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনার 
(ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও ডিগ্রি জজ) পদে নিযুক্ত হইয়! দুম্কাঁয় বদলী 
হুন। এই সময় দেওঘরের শ্রীকান্ত রোড নিপ্রিত হয় ও তিনি উহা উদ্ঘাঁটন 

করেন। তিনি সাঁওতাল পরগণা 17)150150 00101605র 01১21170001) 

ছিলেন ও তাহারই উদ্ভোগে দুম্কা! হইতে জামতাড়া রোড পাক। করিয়া 
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত সংযোগ করিবার 301,716 প্রবন্তিত হয়। এই 

কার্য আরম্ত করিয়াই তিনি ছুম্কা হইতে ১৯৩৬ সালের ৩রা নভেম্বর 
সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 
বিহারের লাটসাহেব 517 )01)0 5910001. তাহাকে নিন্নলিখিত পত্র লেখেন; 

019 0501 1২91 139,179,0017 

] 09919 00 00201 900 011 0910216 01£ 1055616 210 11) 

90611017100 0091 005 1027 929 01 10521 2৮)0 01501119019170 

9615109 0090 5084. 17255 15০ 00 00০ 0৪09৬০17000000. 1 0050 009 

01] ৬1]] 109 502,160 10179 00 910109% 5001 ৮1611 62/7750 17690, 

01115 ১117051619 

50/- )817755 51001), 

অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেবই বিহার গবর্ণমেণ্ট তাহাকে [70150181101 

অর্থাৎ পারিতোষিক দিয়। সাঁওতাল পরগণার 09298059£ ( ইতিহাস) 

পুনলিখন (75515107 ) করিতে এবং সাওতাল পরগণার 7$1917081 ( আইন) 



পাতি হারিক হাতিহাত ১০২ 

ও এ জেলার জরীপ সংক্রান্ত কাগঞ্জদি একত্রীভূত করিয়া সঙ্কলিত করিতে 
নিযুক্ত করেন। তিনি 092966০এর কাজ শেষ করিয়াছেন ও অন্যগুলি 

এখনও করিতেছেন। অবসর গ্রহণ|ন্তে তিনি কলিকাতা ১নং সাঁদার্ণ এভিনিউতে 

বাটা নিষ্মাণ করিয়। বাস করিতেছেন । 
রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুক্র অমলকৃষ্ণ শৈশবে মৃত হইয়াছে 

ইহা! পুর্বেব বল] হইয়াছে । তাহার আট কন্যার মধ্যে প্রথমা ক। বনলতার 

সহিত 1, টব, ]২.এর 01015 71601081 00109 চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাপ্যায়ের 

পুর ধারেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে, দ্বিতীয়া কন্যা ন্নেহলতার সহিত বহরমপুরের 
খযাতনাম1৷ উকীল কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজ জীতেন্দ্রনাথের, তৃতীয়া 

বন্যা লাবণ্যলতার সহিত স্বাধীন ত্রিপুরার ভৃতপুর্ণৰ ফ্ট্ট এডভোকেট বিনোদ 

লাল বন্দ্যোপাধ্য।য়ের দ্বিতীয় পুক্র হিরগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, 
উকীলের, চতুর্থ কন্যা! মমতার সহিত কলিকাতা গড়পার নিবাঁসী সত্যদাস 
বন্দেঠাপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথ, পোষ্টাল ইন্দ পেক্টারের পঞ্চম! কন্যা 
অমিতার সহিত শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র চটে।পাধ্যায়, সাবডেপুটা কালেক্টারের 
এবং ষষ্টা কন্যা নমিতার সহিত বিখ)াত বৈদিক স্কলার ও ডিষ্্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 
উমেশচন্দ্র বটব্যালের পৌত্র ও ডেপুটা সুপারিপ্টেখেণ্ট দুরেন্দ্রনীথের পুত্র 
নন্দলালের সহিত বিবাহ হইয়াছে। সপ্মা! কন্যা কুমারী গীতা [. £. ও অফমা 

কন্য। কুম।রী মায়! 18০ গড়িতেছেন। 

কন্ম-জীবনে সতীশচন্দ্র বন্মবীর ছিলেন এবং সহত্র বাঁধা বিদ্ব অতিক্রম 

করিয়।ও তিনি নিজের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। কন্মই ধন্মী এবং কম্মের 

ভিতর দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা! তিনি বলিয়। থাকেন৷ তাহার 

সহধর্মিণীও এই বিশ্বাসে বলবতী এবং তিনি তাহার কণ্ম ও গাহৃস্থ্য জীবনে 

অনেক ক্ষেত্রেই এই আদর্শ গুহিণীর উদ্দীপন। ও সহযোগিত। পাইয়। সাঁফল্য- 

মগ্ডিত হুইয়াছেন। 



রায় শ্রীভোলানাথ বন্দ্যেপাধ্যায় বাহাদুর 
এম এ; বিঃ এল; আই+ পি। 

_বংশ-পরিচয়__ 

ভারতীয় পুলিশের অবসর-প্রাপ্ত অস্থায়ী ডেপুটী ইন্মপেক্টার জেনারেল 

রায় শ্রীুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বাহাদুরের পৈতৃক 
নিবাস হুগলী জেলার অন্তঃবর্তী বলাগড় গ্রাম। বলাগড় ইষ্ট ইগ্ডিয়। 

রেলওয়ের একটী ফ্েসন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। রায় বাহাছুর যে বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন, এ বংশ অনেক কৃতী মনীষী ব্যক্তি অলম্কত করিয়াছেন । 
ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর রাঁমতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব£ছরমপুরের 
উকীল ৬কালীকৃষ্ণ ও বাঁকুড়।র সরকারী উকীল কুযুদকৃষ্ণ এবং রায় বাহাদুর 

বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামখ্যাঁত রামেশ্বর চক্রবস্থীর এই শাখাসম্ভৃত। 
রায় বাহাছুরের পিতামহ ব্বগীয় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 

আধুহিক প্রণালীর নাটকীয় রুচির অন্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে- 
কালে মহারাজ ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাঁজ৷ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 

ও অমর কৰি মাইকেল মধুসুদন দত্তের সহযোগে যাহার! বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের 
প্রথম প্রবর্তন করেন, স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ তীহাদের অন্যতম ছিলেন। যৌবন 
বয়সে তীহার সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং এইজন্য তিনি দিল্লীতে 

কিছুকাল থাকিয়া সঙগীতাদি শিক্ষা করিয়া আসেন | তঙ্পরে তিনি কলিকাতার 

কারেন্নি আফিসে সরকারী কর্মে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি 

আধুনিক ধরণে রঙ্গমঞ্জোপযোগী নাটক প্রণয়ন করিতে আরন্ত করেন। ইহার 
পূর্বে পাঁচালী অথবা কবির গান, কৃষ্কযাত্রার কীর্তন ও সেই শ্রেণীর 

সঙ্গীতই প্রচলিত ছিল। অনদাপ্রস।দ পশ্চিম দেশীয় ( 00-০০81105 ) সুর- 
সংযোগে বাঙ্গালা গান রচনা করিয়। স্বরচিত নাঁটকগুলিতে সন্নিবেশিত 

করেন ও অন্যান্ত বিষয়েও সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক করেন। এই সুত্রে 

মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার পরিচয় হয় ও মহাঁরাজ। 

তাহাকে নাটক প্রণয়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্জের 

প্রথম অবস্থায় ধাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন; স্বগীয় অন্নদা প্রসাদ তীহাদের মধ্যে 



পালিআালিক্চ হতিহ্া্ল ১০৪ 

একজন অগ্রণী । তাহার প্রণীত “শকুস্তলা”, “উষাহরণ” ও দনন্দবিদায়” 
প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের বাড়ীতে ও কলিকাতার অন্যাগ্ত স্থানে অভিনীত 
হইয়াছিল। মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার “শকুন্তলা” ও “উষাহরণ” মুব্রিত 
ও প্রকাশিত হয়। 

রায় বাহাছুরের পিতা শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্য।য় মহাশয় বাঙ্গালার 
1)20065 ১৪010 02071015107 এর 17690 45591902176 ছিলেন । এই 

কন্মে নিধুক্ত থাকিবার সময়েই তাহার প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কন্যার 
বিবাহের সুবিধার জন্য তিনি তাহার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় [71170 
1911188  [১0106170 ঢ010 নামক একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 

বঙদেশে এরপ প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম। তিনি যতদ্দিন এই প্রতিষ্ঠানে 
গ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন ইনার কার্ধ্য স্থ্চারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল ও অনেক 

হিন্দু পরিবার অল্প অল্প পরিমাণে 01:0171010 দিয়! কম্যার বিবাহের সময় 
যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। 

রায় বাহাছবরের মাডামহ বদ্ধমান জেলার খগুডঘোধষ গ্রাম নিবাসী ৬এজীবনকুষ্ণ 
চট্টোথযাধ্যাঘ় সাহিত্যসআট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান্তি। তিনি সাবজজ ছিলেন। 

তাহার পুন্ব_বাঁয় সাহেব অভয়চরণ চট্োপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা 
ম্যাজিদ্রেট। 

ন্িবদ্যাশিক্ষা। ও বিবাহ 

রায় বাহাছবর ভ্োলানাথ ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার ছয় ভ্রাতা, _শল্তুনাথ, কেদার, ভূতনাথ, পশুপতি, বৈদ্যনাথ 
ও পরেশনাথ ও তিন ভগিনী বর্তমান আছেন। তিনি ১০ বসর 

বয়সে [11807 50100121911] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ১৪ বগুসর বয়সে ২1007 

0011551906 ৪010০9০91 হইতে 1770200০ পাশ করেন। পরে এ রিপণ 

কলেক্জ হইতেই যথাক্রমে চি. £&১ 03, 4২, 1. 8, ও 03. 1.. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন। স্কুল ও কলেজে মেধাবী ছাত্র বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল এবং ইন্ন 
[10200 ও 0, £৮, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিচ্ভালয়ের 

বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেনঃ ও 13. 4১. পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে 11010001954 

উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

অধ্যয়নে রত থাক কালেই তীাহার পরিণয়-কার্ধ্য সমাধা হয়। 

বিখ্যাত পুলিশ স্ুবপারিপ্টেণ্ডেউ পরলোকগত রায় বাহাদ্বর রামসদয় 
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মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ট। কন্া_-দেওঘরের ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অবসর- 

প্রাপ্ত ডিস্ীক্ট ম্যাজিষ্টরেট রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহা- 
শয়ের ভগিনী শীমতী মৃণ্মদ্ী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার শ্/ালিকারি 

সহিত ইহাঁরই জ্ঞাতি-_-কলিকাতা পুলিশ কোঁটের ইন্সপেক্টার রায় 
সাহেব বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। বাঁয় বাহাদুরের 

দুই কন্যা । জ্যেষ্ঠা পুস্পরাণীর সহিত পরলোকগত সিভিল সাড্ভন ক্যাপ্টেন 
হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র স্রশীল কুমারের ও কনিষ্ঠ। স্ুধারাঁণী 1). £র সহিত 

বর্ধমান জেলাস্থ নডিহা নিবাসী জমিদার ও এডভোকেট, শ্রীযুক্ত হেমচক্্ 

মুখে।পাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতকিরণের সহিত বিবাহ হইয়াছে। 

কন্ম-জীবন 

ছুই ব২সর ওকলতি করিবার পর ১৯০৮ সালে রায় বাঁহাঁছুর বেজল পুলিশে 
ডেপুটী স্থপাঁপিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হন । ১৯১৮ সালে ইনি সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের 
পর্দে উন্নীত হন ও বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ইহাকে তিন ৰতসরের জন্য কোচবিহার ফ্টেটে 

প্রেরণ করেন। এ সময়ের মধ্যে ইন কোচবিহারের পুলিশ বিভাগকে আধুনিক 
বেঙ্গল পুলিশের ধরণে আনয়ন করেন এবং কন্মাচ।রিদের বেতন বৃদ্ধি ও 

অন্যান্য অনেক উন্নতি সাধন করেন । কোচবিহারে থাকা কালেই ইনি ১৯১৯ 

সালে [10012 (1100071%] ) 791109 এ উন্নীত হন এবং কোচবিহার হইতে 

বেল পুলিশে প্রত্যাবন্তন করিয়া ফরিদপুর, বগুড়া ও পাবনা ইত্যাদি জেলার 

পুলিশ সাহেবের পদে নিযুক্ত থাকেন। বগুড়।য় পুলিশ সপারিপ্টেণ্ডেণ্ট থাক! 
কালেই ১৯২৪ সালে ইনি “রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হন । অতঃপর 
তিনি 13217059] (11001050105 35059001090). তিন বরের জন্য 

(০1110 45591902110 এর পদে নিযুক্ত থাকেন। ইহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে 

ডাকাতি সম্পর্কে [১0103819: 0810 0856 এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় 0872 

(:%9০ হয় এবং এই সকল মোকর্দমায় ও অন্যান্য ডাকাতি মোকদ্দমায় অনেক 

ডাকাইতের দল ধৃত হইয়া শাস্তি পাওয়ায় ডাকাতির সংখ্যা বিশেষ হ্র।স প্রাপ্ত 

হইয়াছিল। ইনি ০০৮-7১717)৮ অর্থাত পদচিহ্ন সম্বন্ধে অনেক 179962101) 

করেন ও তাহ। ইহার [11৮০9029001 0£[91709665510172%]  011070 

শমক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। ই'হার এই পুস্তক খানি পুলিশ বিভাগে 
ইহার কর্্ম-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত আইন সংত্রশন্ত জ্ঞানের 

সংমিশ্রণে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে । 
১৪ রর 



পীন্তিন্াঙিজ্ত ইক্তিহাস ৯০৬ 

.. জতঃপর রায় বাহাদুর 10০20 [17509006017-0010191 01 0০1106 এর 

গদ্দে অন্থায়ী ভাবে উন্নীত হইয়া বর্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গীলীর 

মধ্যে বিভাগীয় ডেপুটী ইন্দপেক্টার জেনারেলের পদ পথমে পান। চ'ব্বশ পরগণার 

পুলিশ সাহেবের পদও ইনি বাঙালীর মধ্যে প্রথম পান। ইনি ১৯৩৬ সালে 

[।]হ0 7০105 [16৭91 প্রাপ্ত হন ও সেই সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের 

[10776 11010১91 (এখন বাঞ্গালার লট সাহেব) 517 00০7৮ [২০1৭ 

তাহাকে লিখেন 24৮ ৮01101)9165009210106101 01 ৬০] 10108 2100 - 

83061101076 511005৮, অতঃপর রায় বাহাদুর প্রেসিডেন্দী বিভাগের 

1)61780৮ 1119060601-050106121 এর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদ হইতে 

সম্প্রতি ইনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন | | 

_সাভিতাা-চচ্চা_ 

অল্প বয়স হইতেই রায় বাহাদুর বাঙ্গাল৷ সাহিত্য চচ্চায় বিশেষ অমুরাগ- 
রপত; কবিতা ও প্রবন্ধাি লিখিতেন। স্থরসংযোগে সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত 
রচনাতেও ইহার কৃতি আছে। ই'হার পিতামহ স্বগাঁয় অন্নদ। গুসাদের সঙ্গীত 
ও নাট্য-প্রপয়ন প্রতিভ। ই হাতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হুইয়াছে। কশ্দম জীবনের 
গ্রাথম অরস্থায় ইনি সাহিত্য-চর্চার বিশেষ সময় পান নাই; কিন্তু কোচবিহার 
হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এ বিষয়ে মনোযোগ দেন। ইনি অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে 'রাজ্যশ্রী' নামক একখানি এঁতিহাসিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন । 
রায় বাহাছুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার মর্পুষ্পশর্শ ভাষায় লিখিত 
ভূমিকায় এ নাটকখানির সমূহ প্রশংস! করিয়াছেন। তাহার পর ইনি 'নকল 
সাধু” “মোহিনী? “শকুস্তল।” এবং আরও কয়েকখানি নাটক প্রণয়ন করেন, এবং 
তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটাই বেতারে অভিনীত হুইয়াছে। 'শকুস্তলা' অভিনীত 
হইবার পর ১৯৩০ সালের ১।ই আগফ্টের অমৃতবাঁজার পত্রিকায় তাহার 
আলোচন! প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশিত হয়_০98100171917 15 7০11-57-15 109 

19 2:1001৮ এবং এ সালের ২শে আগফের “ভগ্রদুত”' পত্রিকায় বলা! হয় £₹_ 
“শকুত্তলাকে বেতার উপযোগী করিয়৷ নাট/কার বেশ একটী রূপ দিয়াছেন ।” 

রায় বাহাদুরের গল্প লিখিবার ক্ষমতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি 
13690 ৪201 5%/1001119 এর সত্য ঘটন1 অবলম্বনে স্বরচিত “রাজা বাবু 
নামক একটী গল্লের নাটকীয়রূপ দিয়! বেতারে অভিনীত করাঁন। এ ধরণের 
প্রতারকের! কি প্রকারে অর্থশালী লোককে ঠকাইয়৷ টাকা লইয়া থাকে, 



১০৭ শাদার্ণ শ্ুত্ভম্দিউ 

এ নাটকে তাহ! অতি বিশদ ভাবে প্রকটিত হওয়ায় উহারও বেতারে অভিনয় 
অত্যন্ত সমাদৃত হুইয়াছিল। এ সন্বন্ধে ১৯৩৬ জালের ২১শে জুন তারিখের 
অমুতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় [10০ 012079১৮৮০5 ৮/1106212 ০১ 

[২81 13270200113. বত 139001109) 1, 0, 50101, 06 7091109) 24 

15195210255 00 ৮৮০11) 075 00911007002 106109,062 21] 017 0900 

01000 109 1020. 0215017211% 01912510750. 10119 59001111705 1000 2 0250 

85 21) 09061 01 10600৫ [০1910010106 % % %]1)6 012112, 

0110160 2 2990 1:00900101) 2,010115 076 115601)015.৮ ইনি অনেকগুলি 

ডিটেক্টিভ গল্প লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রে এসকল রোমাঞ্চকর 
গোয়েন্দ। কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । এ সকল গল্লের বিশেষত্ব এই যে; 
এগুলি বিলাতী ডিটেকটিভ গল্পের অনুবাদ নহে- সমস্তই ইহার নিজের কিন্বা 

ইহার শ্বশুর স্বনীমখ্য।ত ডিটেক্টিভ রায় বঝাহাছুর রাঁমসদয় মুখোপাধ্যায়ের 
অভিজ্ঞতামুলক প্রকৃত ঘটন। অবলম্বনে লিখিত। 

- চকিভ্র-চিত্র 

রাঁয় বাহট্ুর একাধারে স্ুসাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও কৃতী গল্প লেখক । 

ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনি পুলিশ বিভাঁগের নিরবছিন্ন কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য 
দিয়া সাহিত্য চর্চ।র স্থযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইনিই পুলিশ বিভাগে 
বাণীর এথম পুজারী--এ কথ। বলিলে বোধ হয়, অতিশয়োক্তি হইবে ন1। 
হার রচিত নাটক ও গল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক আবিলতা বর্জিজিত। 
ডক্টর দীনেশ চন্দ্র ইহার “রাজ্যশ্রী'র মুখবন্ধে সন্ধ্যই বলিয়াছেন__ 

পুস্তকখানি আজকালক্ঠর মলয়সমীরনিষেবিত প্রেম-মাধবীকুঞ্জের স্ব 

ভ্রমর গুঞ্জন নহে; আজকাল গছ, গছ্যে, নাট্যে সেইরূপ তরল 

প্রেমের জোত বাহিয়া যাইতেছে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও শ্রোতা মগ্যপের 

গায় সেই উত্তপ্ত সগ্ধ বৌতলমুক্ত তরল জিনিষটায় মস্গুল হইয়া! আছেন। 
রাজ্যপ্রীতেও প্রেম আছে, কিন্তু তাহ! তরল নহে, আনন্দঘন! যে মহাপুরুষ 
মানব-জীবন-সিম্ধুর গরল মন্থন করিয়া জীবের জন্য পরম করুণার অন্ত লইয়া 

আসিম্াছিলেন__এই নাটকের সমস্ত কলকোলাহুল &% *% ক্ষ ও নিরাশ প্রণয়ের 
জ্াল। তাহারই করুণার এক বিন্দু পাইয়া নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে ।” 

'নকল সাধু'তেও ইনি যে সকল ধূর্ত, প্রতারক অধ্যাত্ম মার্গে এক একটা 



পালিন্বান্িক ইতিহাস ১৪৮ 

“অবতার সাজিয়া ধনী ও অতি বড় শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিকেও মোহাবিষট 

করিয়া কিরূপে স্বকার্ধয সাধন করিয়া লয়, তাহাদের নিখ,ত চিত্র অঙ্কিত 

করিয়া স্বরূপ উদথাটন্ করিয়া দিয়াছেন | আজকালকার অনেক মঠ, মন্দার 
ও আশ্রমের একশ্রেণীর ভগ প্রতারক সাধু সন্ন্যাসীর কথ আমরা আম।দের 

(যোগবল রহস্য” নামক গ্রন্থে বহুদিন পুর্বেনে আলোচন। করিয়াছিলাম। রায় 
বাহাদুরও সমাজের চোখ ফুটাইবাঁর জন্য ধণ্মন্ধ নরনাঁরীকে সাবধান করিয়। 

দিয়ছেন। লোকহিত-প্রচেষ্টায় তাহার লেখনী সার্ক হইয়া.ছ। পুলিশ 
বিভাগে আজীবন কঠোর কম্মে নিয়োজিত থাকিলেও তাহার সরল মধুর 

ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। ূ 

রায় বাহাদুর বাঁকুড়া সহরে বাড়ী করিগাছেন ও সেখানে তীহার পিতা মতা 

ও পরিবারভুক্ত অনেকেই খাঁকেন। সরকারী কন্দদ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়। তিনি কলিকাঁতা ওনং সাদার্ন এভিনিউ ভবনে বাস করিতেছেন । 

উপসংহারে রায় বাহাদুরের সহধশ্মিণী যুক্ত! মৃগ্মরী দেবী সম্বন্ধে কিধিৎ 

ন! লিখিলে রায় বাহাদুরের জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিয়। যাইবে । মুণায়ী দেবা 

একজন আদর্শ ধর্মপ্রাণ মহিলা । একজন আদর্শ গৃহিণী হিসাবেও ইনি রায় 
বাহাদুরের বৃহৎ পরিবারের সমস্ত কাঁধ্যই স্ুশৃঙ্খলার »হিহ নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন। ইহার সন্সেহ স্তরমধুর অথচ গাস্তীব্যপুর্ণ ব্যবহার অতন্ত 
চিত্তাকর্ক। রায় বাহাদুরের কন্মীজীবনের আনুসঙ্গিক পাশ্চাত্য আবহাওয়ার 

সঙ্জে যথোপযুক্তভাবে মিশিয়াও ইনি বরাবরই আদর্শ ্রাহ্মণ মহিলার নিষ্ঠা 
ও পুজার্চনাদি সম্পূর্ণ বজ।য় রাখিয়। চলিয়াছিলেন। তাহার এই দৃষ্টান্ত 
আজকালকার দিনে প্রশংসনীয় ও অনুকরনীয়। ) 
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কৈকালা ( বর্তমানে আমহার্ট” রো) বন্ু-বংশ 

বিশ্বনাথ বস 

কলিকাতার আমহার্ট রো নিবাসী বন্ু-ধংশ একটী প্রাচীন ও 

সন্তরান্ত বংশ। ই'হারা মাহিনগর সমাজভুক্ত। ইহাদের পুর্ববনিবাস হুগলী 
জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাঁটা গ্রাম। পরে তথা হইতে ইহারা কৈকাল। 
গ্রামে আসিয়া বাদ করেন। কৈকালাঁও হুগলী জেলার একটা বদ্ধিষুঃ 

গ্রাম। এখনে ই'হাদের বাস্তুভিটা! ও বসতবাটী এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 
ইহার। পুরুযানুব্রমিক জমিদার। কান্যকুজ হইতে আগত এই বংশের 

আদি পুরুষ দশরথ বঢুর অধঃস্তন বংশধর বিশ্বনাথ বন্থ হইতে এই বংশের 
শীখা-বংশত্রমের স্ুত্রপাত হয়। ইনি দশরথ বন্থু হইতে অধঃস্তন চতুপি-ংশতি 

পুরুষ। বিশ্বনাথ স্বধন্মপরায়ণ, জদ।শয় ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু 
শাস্ট্রোক্ত নিত্য নেমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, দান ও বিবিধ পুণ্যকার্ধ্য করিয়া 
ইনি তদানীন্তন সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিমতলার প্রসিদ্ধ 
দত্ত-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহীর দুই পুত্র-প্রিয়নাথ ও অঘোরনাথ। 

প্রয়নাথ বস্তু 

"বিশ্বনাথের জোষ্ঠপুত্র প্রিয়নাথ স্বধন্মনিষ্ঠ, সদয়, সদ।লাপী ও 
স্ব'বলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায়ের দিকে ইহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 
ইনি মেড্ল্যাণড নামক জনৈক ইংরাজের সহিত এক যোগে “মড ল্যাণ্ 
বন্থ এণ্ড কোং” নামক একটা অফিস্ গুতিষ্ঠা করিয়া ব্যবস। কার্যে ব্রতী 
হন এবং স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে এ কাধ্যে বিশেষ সাঁফল্য অজ্জন 

করেন। প্রিয়নাথ স্বকীয্র প্রচে্টীয় যেমন প্রভূত অর্থোপাঁজ্জন করিয়াছিলেন, 

সেইরূপে ক্রিয়াকলাপাদি ও দানধ্যান কার্যে ব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 

রিয়াছিবেন। তিনি পাতুল সন্বিপুর গ্রাম নিবাসী কেদারনাথ মিত্রের 
শ্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ স'লে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্য। 
গাখিয়া পরলোক গমন করেন। তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ বহুবাঙ্জার 
শিবানী হিরালাল মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান 

অথ্থায় পরলোক গমন করেন। প্রিয়নাথের মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ, 



২ 

ইট|লী নিবাসী মহেদ্দ্নারায়ণ দেবের কন্তাকে বিবাহ করেন। তাঁহার 
একমাত্র পুত্র স্বগীঁয় প্রফুরকুমার কার্বালা ট]াঙ্ক নিবাপী শরীয়ত অবিনাশচন্দ্র 
ঘে।ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রফুল্পকুমারের চারি পুরু কৃষ্ণপ্রসাদ, 

শিবপ্রসাদ, চণ্ীপ্রসাদ ও শঙ্করীপ্রসাদ ও পাঁচ কন্যা । 

যতীন্দ্রনাথ বন 

(জল্স ১৬ শ্রাবণ ১২৮৩5 মৃত্য ২০০ সাঘ ১৯৩৩৩) 

প্রিয়নাথের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বস্তু মিষ্টভাধী ও সদালাপী 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তীহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত “মেড ল)াগু বন্থু এগ কোং” 
নামীয় আফিস পরিচালনা করিতেন এবং আরও নানাবিধ ব্যবসা কার্ষ্ের 

সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বগ্রাম কৈকালার নাণাপ্রকারে উন্নতি সাধনের 
জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। দেশাহতকর সকল সদনুষ্ঠানে তাহার 
বিশেষ উত্সাহ ছিল। বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত শুস্নি গ্রামমিবাসী 

গবেন্দ্রনাথ দত্তের কন্তাকে তিনি বিবাহ করেন । তাহ।র এক পুত্র অজিত 

কুমার ও চারি কন্যা । প্রথম। কন্যার সহিত গ্রে প্রা নিবাসী গরসিদ্ধ পাট 
ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
ঘেষের বিবাহ ইইয়াছে। মধ)মা কন্যা চবিবশ পরগণা। জেলার হরিনাডি 

গ্রামের জমিদার চুণিলাল ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুহ এফুললকুমার 
ঘোষের সহিত বিবাহিতা । সেজ কন্যা হুগলী জেঙ্গার বৈদ্পুর নিবামী 
জমিদার ৬বিপিনবিহা'রী মেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র আীযুত বিমলবিহারী 

সেনের সহিত বিবাহিতা এবং কনিষ্ঠ কন্তার সহিত চবিবশ পরগণার 

জয়নগর মজিলপুর গ্রামের জমিদার ( বর্তমানে কেচু চাটাজ্ভাঁ গ্রীট নিবাসী) 
ও কলিকাত হাইকোটের এটনী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ 
ধীরেক্্রনারায়ণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে! 

-_ শ্রীযুক্ত অজিতক্ুমার বস্ত্র 

স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্থ পৈতৃক 
জমিদারী ব্যতীত পিতার পরিচালিত পৈতৃক ব্যবসা “মেদরল্যাণ্ড বনু এঞ্ু 

কোং” (এক্ষণে লিমিটেড) পরিচালন। করিতেছেন। ইহা ছাড়া, ইনি 

আরও নানাবিধ ব্যবস।য়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। স্বগ্রাম কৈকালার 

নানাগ্রকার জনহিতকর কার্যে ইনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যোগদান 

করিষ্কা ,থাঁকেন। ইনার দুই বিবাহ। প্রথমপক্ষে ইনি কলিকাতার ১নং 
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জোড়াবাগান গ্রীট নিধালী প্রসিদ্ধ জমিদার কালীগ্রসন্ম ঘোঁষ মহাশয়ের 

কনি পুর আ্রীযুত অমরোন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের একমাত্র কন্যা ৬গৌরীধালাকে 
বিবাহ করেন, এই পক্ষে ইহার ছুই পুউ্-অরুণকুমীর ও তরুণকুমার। 
তরুণকুমীর স্বৃ। গ্থমা গতর স্বর্গারোহণের পর ইনি দ্বিতীয়পক্ষে যশোহর 

জেলার অন্তর্গত নড়াইলের প্রসিন্ধ জমিদার রাঁজকুমীর রাঁয় মহাশয়ের 
পুত্র নিরোদকুমার রায়ের ছিভীয়া বন্যা শ্রীমতী অমিয়। বনুকে বিবাহ 

করেন । এই পক্ষে ইহার তিন কন্যা ও এক পুত্র__অনঘকুমার। 
প্রিয়নাথের চতুর্থ পুত্র অমূল্যনাথ দজ্জিপাড়ী নিবাসী বিজয় 

সরকারের কন্যাকে বিধাহ করিয়াছিলেন। ইনি অকালে ছুই কন্যা, রাখিয়া 
গতাসু হইয়াছেন। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র পান্সালাল। তিনি জগদীশনাথ 
রায়ের লেন নিবাসী কালিদাঁস পাঁলিতের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তিনি এক কন্য। রাখিয়। পরলোক গমন করিয়াছেন। 

উককালান্ন বস্সু-বং০শর কুচ্চিনাম। 
বিহারীচরণ 

(স্ত্রী হি ) 

লক্ষমীকান্ত 
( ফুলেশ্বরী ) 

কাশীনাথ 
( কষ্জমণি ) 

রামচাদ 
( নি ) 

বিশ্বনাথ 
( ক্ষেমান্করী) 

প্রিয়নাথ, 
( অতুলকুমারী ) 

| | | | | 
নগেন্্নাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ অমূল্যনাথ, পান্নালাল 
(শিরোদ হৃন্দরী) (হেমস্তবাল1) (নির্মলনলিনী) ( নিয়ে ) (শৈলবালা) 

| 
প্রফুলকুমার ২ কন্ঠ, ১ কন্তা 

সাদি 

| | 
( জী_শোরীবাল। ) ( বাসনা ) 

অরুণকুমাঁর অনঘকুমার 
ৃ | | | 

কৃষ্ণপ্রসাদ, শিব প্রলাদ চতীপ্রসাদ শঙ্করীপ্রসাদ 
ইয়ার রাডার 



হাওড়া বস্ু-বংশ 

-বীজনমোহন বস্ত্র 

হাওড়া বস্থ-বংশের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত নয়াবাঁড়ী গ্রাম। 

হাওড়ার বিখ্যাত “বাঙ্গাল বাবুর বাঁজার এর প্রতিষ্ঠাত| রামরহুন বন্থ ইন্ট 
ইঞ্চিয়া কোংর দেওয়ান ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঁজমোহন বন্থু 

হাওড়ার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তীহার মহকুম! ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল 
ও গ্রামে গ্রামে যাইয়া সরামরি বিচার করিতে পারিতেন। তিনি হাওড়া 

মিউনিসিপ্যালিটার অন্যতম প্রথম কমিশনার ছিলেণ। তীহারই আমলে হাওড়া 

মিউনিসিপ্যালিটা গবর্ণমণ্ট 90170601) করেন | | 

সামী হরিহরানম্দ আরণ্য 

রাজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুজ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসুর পুত্র স্বামী হরিহরানন্দ 
ওরফে সত্যেন্্রনাথ বস এফ, এ অধ্যয়ন কালে বৈরাগো দয় বশওঃ সংসারাশ্রম 

পরিত্যাগ করিয়া সন্গ্(স গ্রহণ করেন। যতদিন মাতা জীবিত! ছিলেন, 

ততদিন ইনি মাতৃপ্ৰ দর্শনার্থ মধ্যে মধ্যে সংসারে আঁসিতেন। কিন্তু মাতার 

ৃতার গর হইতে ইনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরের গিরিগুহায় দীর্ঘ 
দ্বাদশ বতসরকাল বায়ুবদ্ধাবস্থায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করেন। সাংখ্য যোগ 

মতে ইনি যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া 'ম্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য' নামে 
গরিচিত। মধুপুরে ইহার আশ্রম আছে। ইনি প্াঁতিভজ্ঞানের দারা যোগ- 

ধর্ম পর্যযালোচন! করিয়। বহু গব্ষণপুর্ণ পুস্তকাঁদি লিখিয়াছেন। 'পাতঞ্জল্, 

দর্শন সম্বন্ধে ইহার একখানি বিরাট পুস্তক সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 

প্রকাশ করিয়াছেন। বহু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ও অনেক ব্রাঙ্মণ ই'হার শিষ্য 

আছেন। 

শ্রীয়ুত হিরণকুমাব বস্থু 

রাঁজমোহনের কনিষ্ঠ পুল্র স্বগাঁয় শিবচন্দ্র বন্থুর পুল তীযুক্ত হিরণকুমার বন্ন 
ছয় বওসরকাঁল হাওড়া মিউনিসিপ্ালিটার কমিশনার ছিলেন। সরকারী 
উকিল রায় চারুচন্দ্র সিংহ বাহাছুর উহার সময়ে চেয়ারম্ান ছিলেন। 

ঈহার তিন পুজ- ইন্দ্রনারায়ণ, শঙ্করনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ। হিরণকুমারের 

কনিষ্ঠ ভাতা অতুলকুমার জামসেদপুরে ই, আই, আরের ইলেরটীক্ ফোব্ম্যান। 
ইহার এক পুলর-_ জগদীশচন্দ্র । 



ইটালীর দেব-বংশ 
ছেকন্নান্লীয্রপ ছেল 

কলিকাতার অন্তর্গত ইটালীর দেব-বংশ বনু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার 
নংশ। বর্তমানে শ্রীযুক্ত নুপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় এই বংশ 'অলম্কৃত 

করিতেছেন । “ইটালীর দেববাবুরা” বলিতে ইহাদিগকেই বুঝায়। এই বংশের 

আাদি নিবাস ছিল চবিবশ পরগণ! জেলার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর 

গ্রাম । তথা হইতে তারাটাদ দেব ও দেবনারায়ণ দেব দুই সহোদর খুড়তুত 

পাতা রামটাদ দেবকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃক ভিটা ছাভিয়া প্রথমে মাতুলালয় 
কামরাবাদ নামক গ্রামে মআসিয়। বাস করেন। কিছুকাল "স্থানে বাস করিয়া 

পরে উত্তর ইটালীতে আসেন: তারপর ডিঠি ইটালী আসিয়া একটী একতলা 

বাটা খরিদ করেন; এবং এ স্থানে নিত্য পুজার্চনা ও দ্রেব-সেবার জন্য 

একটী ঠাকুর দালান প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাঁকেন। রাম 
টাদের সেই সময় মৃত্যু হয়। তারাচাদ খুলকাটার দারোগ! ছিলেন, পরে 

শালিখায় ১৫০২ বেতনে মুন্সেফ পদ লাভ করেন। তিনি ইটালীর পদ্পুকুরে 
ও পরে ভবানীপুর রসাপাগলায় মুন্েফ ছিলেন। বর্তমানে হাইকোট্টের জজ 

_স্তার রমেশ মিত্রের বাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে একটু পশ্চিম গায়ে এ মুন্সেফ কোটি 
চিল । তৎপরে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীধামে বাস করেন। দেবনারায়ণ 

.দব ও রাম্টাদ দেব জাহাজে মাল সরবরাহকের কাজ করিতেন । ৯২ নং 

শিউ চীনারাজার তাহাদের আফিস ছিল। হাঙ্গারফোর্ড, ফারগুই 
চারসেন ইত্যাদি বড় বড় জাহাজের তাহার! মাল সরবরাহক ( গ্েভেডোর ) 
দরুন । তৎপরে দেবনারায়ণ কয়েকটী বড় বড ইয়োরোপীয় সদাগরী অফিসের 

এৎম্থদ্দি বা বেনিয়ান হইয়াছিলেন। তৎকালে বেনিয়ানগণের প্রভূত পরিমাণ 

আয়ের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। দেবনারায়ণ এই মৃৎসুদ্দির কার্যে 

'পস্তর এশ্বধ্যশালী হইয়া জয়নগর মজিলপুর, দেববেড়ে ও অন্যান্য বলস্থানে 
'পস্তর জমিদারী খরিদ করেন এবং কাশীধামে ও ইটালীতে বিশাল মট্রালিকা 

“শধরগণের বসবাসের জন্য নিন্মাণ করেন। দেবদ্িজে তাহার মসাধারণ 

“ক্তিছিল। তাহার অধিকাংশ জমিদারীই তিনি ঠাকুর দেবতার জন্য দোবে।ন্তর 

+ৰিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর তাহার জমিদারী মজিলপুরে, ইটালী ও 

শশীধামের বাটাতে বিস্তর ধুমধামের সহিত ছুর্গাপুজা, রাস, দোল 
“শ্াদি হইয়া থাকে । দোল ছুর্গোৎসবে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা ও শুধু রাসে 
"গণ বিদায়ে পাচ হাজারেরও অধিক অর্থব্যয় হইত। তাহার 

১৫ 
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দানশীলতাঁও ছিল অসাধারণ। প্রত্যহ তাহার অতিথিশালায় ১৬০ জন 

ছুইবেলা আহার গ্রহণ করিত এবং প্রতিবেশিদিগের বাঁট'তে তিনি প্রত্যহ 

ছালায় করিয়া ১/মণ জালানী কা্ঠ, চাউল, ভাল, নুন ইত্যদি বিতরণ 
করিতেন। পরে দরকার হইলে আরও পাঠাইযা দিতেন। তিনি কাশী 

ধামে ও ইটালীর বাড়ীতে ধান্, তুলাচল, গুড়াচল, তিলাচল, ঘ্বৃতাচল ইত্যাদি 

পাঁচটি মের মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। এই মেরু ও পুজাপার্্বণাদি - 
উপলক্ষে ব্রাহ্মণবিদায়ে একটী বড় কলসী, একটী থালা! ও কিছু মিষ্টান্ন সহ 

উচ্চ বিদায় ১০০১২, মধ্যম বিদায় ৫০১২ ও নিম বিদায় ২৫০২২০০২৭ ১৫০২, 

১০০২, ৫০২ হিসাবে ১০০।১৫০ ব্রান্গণকে দান করিতেন। তাহার দানের 

কথা এখনও কলিকাঁতার লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি ইং 

১৭০৭ সাল (বাং ১১৭৭ সন ২৯শে অগ্রহায়ণ ) জন্মগ্রহণ করেন ও 

ইং ১৮৭০ সালে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইটালীর নীলমনি ঘোষের 
ছুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার ভ্রাতা তারা্টাদ তিন পুন্র-_প্রসন্নকুমার, 
কালীকুমার ও রাজনারায়ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিঠ 
রাজনারায়ণকে দেবনারায়ণ তাহার জোষ্ট ভ্রাতা তাঁরা্টাদের জীবিতাবস্থায 
পোষ্যপুত্বরূপে গ্রহণ করেন । 

লীজন্না-ালণ ছেল 

রাজনারায়ণ দেব ১২৪২ সালের ২৮শৈ মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিন 

তিনটা মেরু করিয়াছিলেন এবং পাড়ার চারিদিকে চাঁল, ডাল ইত্যাদি বিতরণ 

করিতেন এবং বাড়ীতে শতিথিশালাঁয় বহু লোককে অন্ন দিতেন। তীহার- 

ছুই বিবাহ । প্রথম পক্ষে রামবাগানের রায় রামঠাদ মিত্র বাহাছারের কন্যাকে 

বিবাহ করেন । এই পক্ষে তিন পুভ্র__মহেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ ও ত্রজেন্দর- 
নারায়ণ এবং এক কন্যা গণেশ $ দ্বিতীয় পক্ষে আহিরীটোলার মথুর বন্থুর 

কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে এক পুজ _উপেন্্নারায়ণ ও এক কন্যা 

ছূর্গী। তিনি ১৩০২ সালের ১৪ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। পুক্রগণের 

মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনারায়ণের সাত পুত্র, তৃতীয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও কনি? 
উপেন্দ্রনারায়ণ অপুভ্রক লোকান্তর গমন করেন। 

শ্নন্নেত্রন্ালীযরঞ্প ছেল 

রাজনারায়ণের মধ্যম পুত্র নরেন্দ্রনারাঁয়ণ অল্পবয়সে পিতার জীবদ্দশাতে্ 
পরলোক গমন করেন। কলিকাতার পঞ্চানন ঘোঁষ লেনের বিখ্যাত পঞ্চান৭ 
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ইটালীর দেববাবুর 

মজিলপুরস্থ আদ বাস্তভিট৷ 

দেববাবর 

মাঁজলপুরের চ্ীমণ্ডপ 

জয়নগর মজজিলপুরে 

দেববধানুর শিবমন্দির 



দি 

শীমুক্ত ঘুপেন্দনারারণ দেব (নত বানু) হ্রামান্ লিতীপনারায়ন এব 

ীমান্ নরনারাধণ দেব দববারূর দৌভিন_ মান গকনবুমার মিথ 
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অ।মন্তী আলাবাণা মিত্র 
নত বাবুর কঠ)। ) সর কী 

আসত নৃপেক্দ্রনারারণ দেবের 
নাতিনাতনা 

বীরেন্দ, ছ্বিজেক্দ, মীর। ও ভর 



১১০ ইউপীতলী_ 

ঘোষের কন্য। ক্ষিরোদা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। নরেন্্রনারায়ণের 

একমাত্র পুজ্র-_নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও ছুই কন্যা-_নারায়ণদাসী (মৃতা ) ও শ্রীমতী 

কাশীশ্বরী । 
জন্তু নুপেত্রনাক্রাম্রপ দেল 

নরেন্দ্রনারায়ণের পুক্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্্রনারায়ণ দেব মহাঁশয় কলিকাতার 
একজন বিশেষ সন্্ান্ত ব্যক্তি । ইনি বাং ১২৮৩ সালে ২৩শে মাঘ জন্মগ্রহণ 

করেন। দয়াদাক্ষিণা ও দানশীলতাঁয় ইনি পিতাপিতাঁমহ এবং প্রপিতাঁমহের 

চিরাচরিত আদর্শ অক্ষুপ্ন রাখিয়াছেন। দ্বেব-দ্বিজে ইহার অনন্যসাধারণ 
তক্তি। প্রতিবৎসর ছূর্গাপূজা ও রাসের সময় ইহার ইটালীর বাড়ীতে দেশের 
শেেষ্ঠ শিল্পিগণ কর্তৃক অস্কিত প্রতিমৃদ্তিসমূহ প্রদণিত হইয়া থাকে। ১৯৩১ 
সালের এপ্রিল মাসে (১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে) তিনি ইউরোপ ভ্রমণের 
জন্য গমন করেন । এবং তথাকার প্রায় ৪০টি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়। নান। জাতীয় 
লোকের আচার বাবহার পরিদর্শণ করেন। পাখীতে ইহার খুব “সখ আছে। 
ইহার বাটাতে নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর পাখী প্রতিপালিত হইতেছে । 
ইহার একটী বিশিষ্ট গুণ এই যে, কেবল হাণিয়া বাতীত সুতিকা, হাপানী 
ও যক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় রোগের দৈব গঁধধ ও মাছুলি ইহার জানা আছে 

এবং সেগুলি তিনি সাধারণের কল্যাণার্থ ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে রোগিগণের 

নধো বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহার সৌজনা, বিনয়নস্্ স্বভাব ও 
গা তিথেয়তা সকলকে মুগ্ধ করে । কলিকাতা সমাজের বিখ্যাত নেত৷ শ্রীযুক্ত 

কুমারকৃষ্ মিত্র ইহার মাস্তুত ভ্রাতা । হাওড়া আন্দুল রাজ-বংশর বড় তরফেবর 

কৃমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন । ইহার 

দুই পুত্র-_শ্রীমান্ ক্ষিতীন্্রনারায়ণ ও শ্রীমান্ নরনারায়ণ এবং এক কন্যা 

্রীমতী স্ুধারাণী। অপর ছুই কন্য। _কুচু ও আশা মৃতা । জোট্ট পত্র ক্ষিতীন্্ 

নারায়ণ ১৩১১ সালের ৩০শে আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। গোয়াবাগান নিবাসী 

নরেন্্নাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে । বর্তমানে 

ঠাহার ছুই পুত্র__বীরেন্্রনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। কনিষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ 

১৩২০ সালের ২৬শে শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। বরাহনগর নিবাসী জমিদার 

পাশীনাথ দত্তের পুত্র শ্রীযক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের প্রথম কন্যার সহিত তাহার 

বিবাহ হইয়াছে । নুপেন্দ্রনারা়ণের কন্য। কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুধারাণীর মহিত 

ভবানীপুরের টাউন সেন রোড নিবাসী জমিদার নরসিংহ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্ 

"মান বুন্দাবনচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হইয়াছে। 
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স্যার প্রতৃলচন্্র চট্টোপাধ্যায়, কে, টি 
বায় বাহাদুক্র 5 চিন, আই, ইঠ এস, এ 5ছি, এল, 

ডি, এল । এল, এল, ডি; 

23277 

শবহস্পেন্স গুন্ধ্ধকথা। 

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল স্বনামধন্য বাঙ্গালী আইন ব্যবসায়ে 
অনন্যসাধারণ প্রতিভা বিকাশের দ্বারা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জল 
করিয়াছেন, পাগ্জাব চীফ,কোর্টের পরলোকগত জাগ্টিস স্তার প্রতুলচন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি কলিকাতা শিমলা পল্লীর 
অন্তর্গত চাষা ধোপাপাড়া লেনের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বংশে শান্ত্রজ্ঞানপ্রদীপ্ত ও ব্রন্মণ্য তেজোপ্রভায় সমুন্ভাসিত বহু দিগ্রিজয়ী 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার এই বংশের আদি 

পুরুষ। ইনি চৈতল চন্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত; কারণ হাওড়া জেলার 
বাঁলী গ্রামের চৈতল পাড়ায় ইহার বসতি ছিল। তৎপুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্ক(র 

ও তম্য পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার অবধি চৈতলের অধিবাসী ছিলেন। রাম 
ভদ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হুগলী জেলার গরলগাছা গ্রামে গিয়! 

বাস করেন। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার শিমলাস্থ চাষ! 

ধোপা পাড়া লেনে আসিয়া বাস করেন। ব্রহ্মণ্যশক্তির সমুজ্জল প্রভায় 

পবিত্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্টার প্রতুলচন্দ্র যে অভাবনীয় জ্ঞান ও 

কন্মশক্তির সমুজ্জল রশ্মিতে ভারতের দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, 

ইহাতে আর বিচিত্র কি? 

উক্ত বিশ্বেশ্বারের পুত্র হরেকৃষ্ণ, তৎপুত্র ত্রিলোচন ও তস্ত পুত্র তারাকিস্কর 
চট্টোপাধ্যায় স্তার প্রতুলচন্দ্রেরে পিতামহ। তারাকিস্করের পুত্র নবচন্দ 
চটপাধ্যায় মহাশয় দৈবছৃর্ক্বিপাকে নানাপ্রকারে হৃতসর্ধন্থ হইয়া! মাত্র 
ঝোড়শ বংমর বয়সে সংসারের দুর্র্বিঘহ কষ্টে পতিত হইয়া! সৌভাগ্যক্রমে 

গ্রামের বিভাগীয় কমিশনর |", চর কৃপাৃষ্টিতে পতিত হন এবং 
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তাহারই চেষ্টায় ইং ১৮৩৩ সালের 1৫ [ঘ অনুসারে ডেগুটী কালেক্টীরের 

পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে কালেন্টীরের পদে উন্নীত হইয়া কার্ধ্য 

করিতে করিতে হঠাৎ ৪০ বৎসর বয়সে তিনি কালকবলে পতিত হন। 

মৃত্যুকালে তিনি বিধবা! পত্থী ও অতুলচন্দর, প্রতুলচন্দ্র, অন্ুকুলচন্্র এবং সানুক্ল- 
চন্দ্র--এই চারি পুত্র রাখিয়া যান। জ্োষ্টপুত্র অতুলচন্দ্র যথাকালে বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৪ সালে স্তার্ উইলিয়মের সময়ে ডেপুটা 

ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদের জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের সহিত প্রতি- 

যোগিতা পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া এ পদে নিযুক্ত হন। ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা 

কালে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু জেলায় কাধ্য করেন এবং তৎ 

তৎ স্থানে বহু স্ুখ্যাতিমূলক কার্ধা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রে, ও কালেক্টারের পদে 

উন্নীত হন এবং ১৯০২ সালে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দানে ভূষিত করেন । 

_জন্স ও লিছ্যাশিক্ষী_ 
কালেক্টর নবচন্দ্রেরে মধ্যমপুত্র প্রভুলচন্্র অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান 

ছাত্র ছিলেন; যথাকালে বাঙ্গাল! ও ঈংরাঁজী সাহিত্য, ইতিহাস ও অঙ্কে সমাক্ 

ব্যুংপত্তি লাভ করিয়া! তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। কলেজে তিনি 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নৈতিক চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার জন্য অধ্যাপকমগ্লীর 

নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইতেন। ক্রমে তিনি প্রশংসার সহিত এফ, এ ও বিএ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হস্টয়া জেনারেল এসেম্ত্রী ইনষ্টিটিউসনে এম্, এ পড়িতে থাকেন। 

তাহার অধ্যয়ন-ম্পৃহা এত বলবতী ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী 

ভাষায় সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাম বিষয়ক রাশি রাশি সদ্গ্রন্থ 

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপে শিক্ষাবস্থাতেই তিনি অনন্যপাধারণ 

প্রতিভ। ও সমুজ্জল ভবিয্যতের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খুষ্ঠাৰে তিনি 

এম, এ, পরীক্ষা পাশ করিবার পর বংমরেই অর্থাৎ ১৮৭০ সালে 

প্রেনিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

হর্ম-জীব্বনন 

আইন পরীক্ষ। পাশ করিয়া সেই বংসর্ই প্রতুলচন্দ্র অনুস্থ হইয়া 

্বাস্থ্যলাভের জন্য ১৮৭২ সালে ন্ুুদূর পাঞ্ধাব প্রদেশের চীফ কোটের উকিল 

_-তুতপূর্ব কাশ্মীর-সচিব স্বনামধন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ 

মহাশয়ের নিকট গমন করেন এবং একবৎসর পরেই থাকার চীফ. কোটে 



১১৯ শ্শিমলা! 

£কালতি আরন্ত করেন। উক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এবং এলাহাবাদ 
হইকোটের প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও রায়বাহাছর কালীপ্রসন্ন রায় প্রমুখ অনেক লক্দপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী 
ব্যবহারজীব লাহোর চীফ কোর্টে তাহার সমসাময়িক ছিলেন। এখানে 
প্রতৃুলচন্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ে লোকোত্তর প্রতিভা-রশ্যি 
বিকীর্ণ করিয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অমর কৰি মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের জীবনচরিতকাঁর একস্থলে লিখিয়াছেন যে, “আইন ব্যবসায়ের 
একদিকে উজ্জ্বল আলোক ও অপরদিকে গাঢ় অন্ধকার সঞ্চিত থাকে ।” অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করিয়া বিদ্যয়তনের প্রাচীর ঝেষ্টনী হইতে সগ্যঃ বহির্গত নবোগ্ভমশীল 

যুবকবৃন্দ মরুমধ্যবর্তিনী মুগতৃষ্চিকার ম্যায় সেই আলোক-রশ্মির দ্বারা 
সমাকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে ধাবিত হয়; কিন্ত কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়া গাঢ় 

অন্ধকাররাশি দেখিয়া জীবন নৈরাশ্যময় দেখিয়। থাকে । বাঙ্গালার স্যার 

এস, পি, সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও স্যার রাসবিহা'রী ঘোষ প্রমুখ অনেক 

কৃতি বাযবহারজীবেরই প্রথম জীবনে এরূপ সঙ্কট দেখা! গিয়াছিল। এমন কি, 

লর্ড সিংহ__যিনি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে সর্ব্বেচ্চ পদগুলি পর পর 

মধিকার করিয়। প্রাদেশিক গবর্ণরের পদেও উন্নীত হইয়ীছিলেন_-তিনিও 

কলিকাত! হাইকোটে ব্যারিষ্টারিতে প্রথমে বিশেষ ম্ুবিধা করিতে না পারিয়! 

জীবন এরূপ নৈরাশ্ঠপুরণ দেখিয়াছিলেন যে, সামান্য মুন্সেফ পাদের জন্য 
দরখাস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের কন্ম-জীবা,নর শুভ 

উষ্বাক্ষণে এরূপ সঙ্কট দেখা দেয় নাই । প্রথম হইতেই আইনশান্ে তাহার 
প্রখর ও তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভা দর্শন করিয়। 

সকলে চমতকৃত হইয়াছিলেন। সেই লোকোত্বর প্রতিভা, অসাধারণ 

আধাবসায় ও তীক্ষুবুদ্ধি প্রভাবে স্যার প্রতুলচন্্র সেই সুদূর প্রবাসে ভিন্ন 

ভাতি ও ভিন্ন ভাষার লোকের মধা এক বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়া- 

ছিলেন-__যাহা স্বজাতি ও স্বদেশবাসির মধ্যে লর্ড সিংহও করিতে পারেন 

নাই । আইন ব্যবসায়ে তাহার কৃতিত্ব ও যশের বার্তা দিন দিন কুল্থমপরিমল- 

বাহী সমীরণে ভারতের দিগ.দ্রিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি 

বিস্তর অর্থও উপার্জন করিয়া ক্রমে পাঞ্জাবে জমিদারী সম্পত্তি আদি অজ্ঞন 

করিলেন। আইন শাস্ত্রেতিনি ডি, এল, এবং এল, এল, ডি পদবীতেও ভূষিত 

*ইযুছিলেন। 
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চীফ, কোট্েল্প লিচান্পাস্ননে 

আইনসংক্রান্ত জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়সকল প্রতুলচন্দ্র যুক্কি- 

কৌশলে এবং অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে নিতান্ত সহজবোধ্য, সরল ও স্পষ্ট 
করিয়া দিতেন। পাপ্রাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে 

তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি এ প্রদেশের অনেকগুলি দেশীয় 

রাজ্যের বিচার-বিভাগের শ্ঙ্খলা-নিয়ন্্রণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 

প্রতুলচন্দ্র বহুকাল পর্যন্ত কাশীর রাজ্যের সহিত আইন-উপদেষ্টারূপে 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহার আইনবিষয়ে স্থগভীর জ্ঞান ও প্রতিভার সম্মান স্বরূপ 

গবর্ণমেন্ট তাহাকে “রায় বাহাছবর” ও “সি, আই, ই,)) পদবী দানে সম্মানিত 

করেন। ১৮৯৪ অন্দে তিনি উক্ত প্রদেশের চীফ, কোর্টের বিচাঁরাসনে বিচাঁর- 

পতির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ন্ভার? ( নাইট) পদবী-ভুষণে অলন্ত হন। 

পরলোকগত মাননীয় রামনারায়ণ ব্যতীত ভারতের সীমান্তপ্রদেশে স্যার 

প্রতুলচন্দ্রের পুর্বে আর কোন ভারতবাসী (বাঙ্গালী দূরে থাক্) এরূপ 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েন নাই । পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান করদরাজ্যগ্ডলিকে 

স্যার প্রতুলচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। বিচারকাধ্ স্যার 'প্রতুলচন্দ্র 

এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, চীফ কোটে কোন নৃতন বিচারপতি 

নিযুক্ত হইলে তাহাকে তাহার সহিত কিছুদিন বিচার কাঁধে বসিতে দেওয়! 

হইত। খাঁটি, ন্যায়পর ও স্ুক্ম বিচারক বলিয়। তিনি খ্যাতি লাভ করিধা- 

ছিলেন। 

_শিক্ষা বিস্তান্রে_ 
স্যার প্রতুলচন্দ্রের বি্যান্নরাগ এরূপ প্রবল ছিল যে, ছাত্র-জীবনেই 

তিনি পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় রাশি রাশি 

পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া 'প্রগাঢ পাণ্ডিত্য শঙ্জন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বে 
বল! হইয়াছে । কম্ম-জীবনেও উহার সেই অধায়নান্ুরাগ কিপ্চিম্াত্র হ্বাস 

প্রাপ্ত হয় নাই-- বিচারপতির গুরুতর কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াও তিনি প্রগাট 

অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি যেমন অধ্যয়নশীল ছিলেন, 

তেমনই সাধারণের মধ্যে জ্ঞানাজ্জনের সৌকার্ধযার্থ অধ্যয়ন-স্পৃহা বলবতী 
করিবার জন্য শিক্ষা-বিস্তারেও বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পাঞ্াবে যে সকল 

বাঙ্গালী শিক্ষী-বিস্তারকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি অন্যতম 

তাহার বিশেষ চেষ্টা ও যত্বে এবং রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ও লাহোরের 



৯২৯ জ্দম্মতলা 

'টিবিউন” পত্রের সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী বাঙ্গালি- 
গণের সহযোগিতায় ১৮৮৫-৬ খুঃ অবে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়-এবং 

১৮৮. অব্দে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলো” নির্বাচিত হন এবং পরে 

ছুইবার-উহার ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্া- 
লয়ের ভাইস চ্যান্সেলাররূপে তিনি এ অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারে বহু উল্লেখযোগ্য 
কার্য সাধন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনেও তাহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এরূপ 

বলবতী ছিল যে, তিনি প্রাচীন ভারতের ধন্মতত্ব ও ভৈষজ্যতত্বাদি বিষয়ে 

গভীর অন্ুরাগের সহিত অধ্যয়ন নিরত ছিলেন এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে 

দুইটী গভীর গবেষণ। ও চিন্তাপুর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
-_ ল্লা্িজীহনেন_ 

রাষ্ট্র-জীবনে স্তার প্রতুলচন্দ্র ভারতের রাষ্ট্রগুর ও জাতীয়তার জন্মদাতা 

স্ুরেন্দ্নাথের শিষ্য ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে 
নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলেও জাতীয় মহাঁসভার (10019) 1077] 

0078059 ) সুত্রপাত হইতেই তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পাঞ্জাব 
প্রদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিস্তর উল্লেখযোগ্য কাধ্য করেন। তিনি সেই প্রদেশের 

মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও বিশেষভাবে সমাদৃত ও সন্মান প্রাপ্ত হইতেন। 
তিনি তথাকার কন্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়। বাঙ্গালায় অবসর-জীবন যাপনের 

জন্য আসিবার পরেও, তথায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত কোন সমন্যার উদ্ভব 
হইলে গবর্ণমেণ্ট অনন্যোপায় হইয়া এ সমস্ত। মীমাংস। করিয়া দিবার জন্য 
ঠাহাকে ডাকিয়া লইতেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি স্যার স্থুরেন্দ্র- 

নাথের মতই উদার মতাবলম্বী ছিলেন। গবর্ণমেন্টের সহিত সম্মানজনক 
সহযোগীতার দ্বারাই যে “স্বাধিকার লাভ সম্ভবপর, ইহা তিনি বিশ্বাস 
করিতেন। আজ যে কংগ্রেস ৭৮টি প্রদেশে গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা 
করিতেছে, ইহাতেই স্যার প্রতুলচন্দ্রের দূরদর্শী উদারমত সমধিত হইতেছে । 

_ন্নীলাহিপ্ধ ক্ার্ধ্যে স্যাল্ এ্রতুলাচ্র__ 
স্যার প্রতুলচন্দ্র লাহোর চীফ কোর্টে ওকালতি ও জজিয়তি করিয়াও 

কম্ম-জীবনে নানাবিধ কার্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি লাহোরে মিউনিসি- 

গ্লিটার কমিশনর ও হিন্দু সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কাঙ্গারাতে ভীষণ 
ইমিকম্পে দেবীর পীঠস্থানের মন্দির ভূমিসাৎ হইলে তিনি উক্ত মন্দির উদ্ধার ও 

পুননিশ্মীণ কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হন। এ মন্দির উদ্ধার ও পুননিন্মাণ 
কাধ্যে তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। লাহোরে 701570000 থ০1)1199 

১৬ 
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71000 11601070108] 1118009এর তিনিই স্থাপয়িতা; তিনি এ জন্য 

একটা কমিটা গঠন করেন ও উহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১১ সে 
1491)070 1170096718] & 48071001608] 10500101001 0০:016৩% তিনি 

প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দেওয়ানী আইনে তাহার বিশেষ রকম দখল ছিল 
এবং সেই জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি [7131থ) 
01511 71090000 00909 এর সংশোধন (21001001701) করেন । তাহার 

জন্য তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তৎকালের [101)0118] 0০0017011এর সদ্স্থয 
নির্বাচিত হয়েন এবং শিমলায় গিয়া এ সংশোধন কাধ্যের সমাধান করেন। 

১৯১৬ সালে যখন নাভা মহারাঁজার সহিত গবর্ণমেন্টের মনোমালিন্ত হয়, 

তখন মহারাজ! তাহাকে তাহার রাজ্যের দেওয়ান করিয়া লইয়। যান। গর 

রাজ্যে বহুদিন যাবৎ যে সমস্ত মামলা মিটমাট হয় নাই, তিনি সেগুলিও 

মীমাংসা করিয়া দেন। হিন্দু বিধবাঁদের জন্য একটা শিক্ষা-নিকেতন বা 
আশ্রম স্থাপন করা তাহার জীবনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহার 

জীবদ্দশায় তাহার সহধম্মিণী উহা কার্যে পরিণত করেন। তাহার পরলোকান্তে 

সহধন্মিণী বসম্তকুমারী দেবী জমি ও বাড়ী দান করিয়া পুরীধামে এ আশ্রম 
স্থাপন করেন। উহা! এক্ষণে “বসম্তকুমারী বিধবা-আশ্রম” নামে খ্যাত। 

চক্রিত্র ও স্মত্যু 
স্তার প্রতুলচন্দ্রের মাতা! বাগবাঁজার হালদার-বংশীয়া কন্ত! হেমাজিনী দেবী 

অতি উচ্চ আদর্শসম্পন্ন॥ মহিলা ছিলেন! তিনিই বাস্তবিক পক্ষে তাহার 

সন্তানদের মানুষ করিয়াছিলেন, কেননা তা'হার। অল্প বয়সে পিতৃহারা হইয়া- 
ছিল। স্যার প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন এবং তিনি মাতার অনেকগুলি 

সদগুডণের অধিকারী হইয়াছিলেন। স্যার প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত দয়ান্রচিত্ত 

ছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কিন্তু বাহিরের লোকে তাহ! জানিতে 

পারিত না। তাহার লাহোরে অবস্থান কালে তাহার বাটীতে প্রত্যহ ছুই 

একটি ছাত্র জাতিনির্ব্বিশেষে আহার করিত। 

সামাজিক জীবনে স্যার প্রতুলচন্দ্র উচ্চনীচ ও ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে 

সর্ধবজনপ্রিয় ছিলেন। পদোচিত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তিনি জীবনে 

কখনও কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। তিনি যে কেবল 

পাঞ্জাব প্রদেশের সর্দারগণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মান- 

ভাঁজন হইয়াছিলেন, তাহা নহে; বহুকাল হইতেই এই সামরিক জাতির 

উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল অবস্থার এবং সকল সমাজের লোকের নিকট 
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আুমভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। দেশের পক্ষে যাহ 

মঙ্গল্জনক, এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে তিনি কখনও ভীত বা! সন্কুচিত 

হয়েন সাই। পঞ্জাবে তিনি সকল শুভানুষ্ঠানের উৎসাহদাঁতা, সর্বপ্রকার 

সুশিক্ষা ও সাহিত্য-সভার অনুকুল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কি পণ্ডিতগণের 
াৃত্য-সভা, কি যুবকগণের তর্ক-সমিতি, বৃহৎ অথব। সামান্য এরূপ যে 
কোন সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন। 

পাশ্চাত্য সভ্যতালোকদীপ্ত আধুনিক শিক্ষা্দীক্ষায় বদ্ধিত হইলেও হিন্দুধর্মের 
ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাহার ব্রাহ্মণস্থলভ আকর্ষণ বিলুপ্ত হয় নাই। 
কপানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক কালীসাঁধক সন্যাসী লাহোরে একটী কালী 
বাড়ী করেন। এই কালী বাড়ীটি বেশ প্রশস্ত। মাননীয় জা্টিস্ স্যার 
প্রতুলচন্দ্র প্রমুখ প্রবাসী বাঙ্গালিগণ ইহার তত্বাবধান করিতেন। একবার 
লাহোরের এই কালীবাড়ী ও সাহিত্য-সভা শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হইলে 

তিনি ন্বয়ং কালীবাঁড়ী গিয়া সভার কতিপয় অধিবেশনে নেতৃত্র করিয়। 

সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বিচারপতির দায়িত্পূর্ণ পদ 

অধিকার করিয়াও জনসাধারণের সহিত যেরূপ সরল উদার ব্যবহার 
করিতে পারিতেন, তাহা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাহার সুদূর প্রবাস ও উচ্চ 

পদ তাহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত ঘনিষ্টতা রক্ষার অন্তরায় 
হইতে পারে নাই। তিনি পাঁচ পুজ ও তিন কন্তা রাখিয়া ১৯১৭ সালের 
১৭ই জুলাই তারিখে প্রত্যুষে পরলোক গমন করেন। 

স্যাল্স প্রতুলচ্ত্দেল ভ্রাতিভ্রম্মেল্স কথা 
স্যার প্রতুলচন্দ্ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাছুর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তিনি, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও স্যার গুরু- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সব সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা 
গর্ভমেণ্টে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য বহুদিন খুব সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন । 
তিনি ম্ায়পরায়ণ, স্থলেখক ও স্পষ্ট বক্তা পুরুষ ছিলেন। যেখানে তাহার উচ্চতম 

কন্মচারীর দ্বার। স্পষ্ট্ূপে অবিচার হইতেছে দেখিতেন বা যেখানে তাহাদের 
দ্বারা দেশের ও গর্ভমেণ্টের কল্যাণের হানি হইতেছে দেখিতেন, সেখানে তাহা- 
দ্রিগকে বলিতে তিনি একটুও কুষ্ঠিত হইতেন না । তখনকার কালের পক্ষে ইহা 
খুব বড় বিশেষ কথা । এজন্য একবার তাহাকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল । 
কিন্ত তিনি নিভরশক ছিলেন এবং নিজের কর্তব্য পালনে একটুও ক্রটি করেন 
মাই এবং শেষে জয় লাভ করিয়াছিলেন ও তাহার কর্মমদ ক্ষতার জন্য গর্ভমেন্টের 
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হাওড়ার অন্তর্গত শালিখার বাটীতে স্যার প্রতুলচন্দ্ের পরলোকে যাইব ছুই 
মাস পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার সাত পুত্র ও চার কন্তা। : 

স্যার প্রতুলচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা অনুকুলচন্দ্র কলিকাতা মেডিবাল 

কলেজ হইতে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকরীতে 
এসিষ্টা্ট সার্জঞেনের পদে প্রবেশ করেন। পরে তিনি কলিকাতা 

মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বৎসর এনাটমী বা শরীর-তত্বের সিনিয়র 

ডিমোনেষ্ট্রেটর হন। সার্জেন ও ফিজিসিয়ানরূপে তিনি অতি উচ্চ খ্যাতি লাভ 

করেন। কিন্তু ভগ্রন্বান্থ্যের দরুণ তিনি ১৮৯২ সালে অবসর গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হন। অতঃপর তিনি কলিকাঁত। ও সহরতলীতে অত্যন্ত সুখ্যাতির 

সহিত চিকিংসা ব্যবস। করিতে থাকেন। কিন্তু ১৮৯৯ সালে অকাল মৃত্যুর 

দরুণ এপ একটী উচ্চ আশা প্রদ জীবনের অবদান ঘটে। স্যার প্রতুলচন্দ্রের 

কনিষ্ঠ ভ্রাত। সানুকুল চট্টোপাধ্যায় ১৯১২ সালে অতি অল্প বয়সে মৃত হন। 

তিনি কয়েকটা পুস্তক প্রণয়ন ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

বসম্ভ কুম্মান্্ী দেবী 

স্যার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক পুক্র--বিপিনচন্দ্র ও এক কণ্ঠ 
ননীবালাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তিনি দ্বিতীয় পক্ষে নদীয়া জেলার 

কাচড়াপাড়া-নিবাপী জমিদার ও ব্যবসায়ী মুখ্য কুলীন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

কন্যা বসন্তকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে স্বুশীলচন্দ্র, অনিলচন্দ্র 
অখিলচন্দ্র ও অমিয়চন্্রঁ-চারি পুত্র ও এমনোরম] এবং শ্রীমতী স্ুকুমারী__ 
ছুইকল্জা। পুজ্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত, ক্রীড়াদক্ষ ও উচ্চপদস্থ । দেবী বসস্তকুমারী 
একজন আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাহার অনেক গুপ্ত দান ছিল। তাহার দয়ার 
হাদযের গুণে তাহাদের দরিদ্র আতীয় স্বজনগণ নিয়মিতরূপে তাহার নিকট 

হইতে অনেক সাহ্ায্য পাইতেন। কোন দরিপ্র প্রার্থীই তাহার নিকট হইতে 
বিমুখ হুইয়। ফিরিত না। তিনি যেমন কোমলবহবদয়া, তেমই তেজস্থিনী 
মহিলা! ছিলেন। তাহার সুশিক্ষা ও স্ুনিয়ন্ত্রণগুণেই তাহার পুত্র চতুষ্টয় আজ 

কর্মজীবনের উচ্চস্তরে সমাসীন হইয়া মাতাপিতার গৌরব বর্ধন করিতেছেন। 
তাহার ন্যায় নান গুণগ্রামবিভূষিতা নিষ্ঠাবতী পত্বীর সাহচর্ষ্যে স্যার প্রতুল- 
চন্দ্রের শেষ-জীবন বিশেষ সুখের আকর হইয়াছিল। ৬পুরীধামের “বসন্ত 

কুমারী; বিধবাশ্রম”-.এই দয়ারতী মহিলার একটা উজ্জল কীত্তিস্তস্ত। 

| ১২৪ 

নিকট হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে ঠাহীদ্ঘ.. 
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৯০ প্পিস্মতা 

সম্ভকুমালী বিশ্ব বাশ্রমেন্র কথা 

পূর্বে বল! হইয়াছে, দেবী বসস্তকুমারী তাহার স্বামী স্তার প্রতুল- 
চন্রের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাহার জীবদ্দশাতেই তাহাদের কলিকাতার 

বসতবাটার পার্স্থ নিজেদের অপর একটী বাটীতে একটী বিধবা শ্রম স্থাপন! 
করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন ৬পুরীধামে যাইয়া বাঁস করিতে 

আরম্তু করেন, তখন সেই বিধবাশ্রম নিজেরই পুরীর বাটীতে স্থানান্তরিত 

করেন। সমাজে হিন্দু বিধবাদের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা বিধবাগণের নিতান্ত 

অসহায় অবস্থ। দেখিয়া) যাহাতে তাহারা নিজেদের পায়ের উপর ফীড়াইয় 

মানবতার সেবায় জীবনকে উপযোগী করিয়। তুলিতে পারে, তজ্জন্য তিনি 
তাহাদের মধ্যে নৈতিক, মানসিক ও জীবিকার্জনোপযোগী কাধ্য শিক্ষা দিবার 

জন্ ১৯২৭ সালে তাহার পুরীধামের বাটীতে এই বিধবাশিল্লাশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। কিন্তু তাহার বয়সের আধিক্যহেতু তিনি আশ্রমের কার্য সুষ্ঠুরূপে 
পারিচালিত হইতেছেন। দেখিয়া ও তাহার ইহ জগতের অন্তিম সময় ক্রমশঃ 

নিকটবর্তী হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ১৯৩০ সালে একটী [703 7)০900 
সম্পাদন করিয়া তাহার ৬পুরীধামের জমি ও বাটা আশ্রমকে দান করিয়। উহা 

কলিকাতার সরোজনলিনী-নারী-মঙ্গল-সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। বর্তমানে 

এই শিল্পাশ্রম “বসম্তকুমারী বিধবাশ্রম”? নামে খ্যাত এবং সরোজনলিনী 
নারী-মঙ্গল-সমিতির কার্য্যকারিতায় পুরীর রাজা সাহেব, মিউনিসিপালিটার 

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, স্থানীয় উকিল সম্প্রদায়ের গণ্যমাণ্য 

ব্যক্তি ও কতিপয় নেতৃস্থানীর। মহিলার দ্বার! একটা শক্তিশালী কমিটি গঠিত 
হওয়ীয় আশ্রমের কার্য মুচারুরূপে নির্বাহ হইতেছে। এই সম্পর্কে উক্ত 

নারী-মঙ্গল-সমিতির মুখপত্র “বঙ্গলম্ষ্ী”র সম্পা্দিকা-_কলিকাতার বিখ্যাত 

ঠাকুর-পরিবারের বধু শ্রীমতী হেমলতা৷ দেবীর অক্লান্ত কর্মোগ্যমই বিশেষ 
প্রশংসনীয়। দেবী বসস্তকুমারী যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন মাসিক 

১০০২ করিয়া আশ্রমে দান করিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু 

এ [56 79০৫ সম্পাদনের এক মাস পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেও 

তাহার কৃতী পুক্রগণ মাসিক ১০০২ করিয়া তিন বৎসর সাহায্য করেন এবং 

এক্ষণেও তাহারা যথাসাধ্য নিয়মিত সাহায্য করিয়া আমিতেছেন। দেবী 

বসস্তকূমারীর এক পুত্রবধূ (বাঙ্গালার জনম্বাস্থ বিভাগের ডিরেক্টর 14. 001. 
4 0, 008009:1 মহাশয়ের পত্বী) শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী একটা বৃত্তি 
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দিতেছেন। গত ১৯৩৮ সাল হইতে কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী জ্যেতির্শয়ী 
গাঙ্গুলী এম্, এ, ইহার তত্বাবধায়িক! নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে 
ও সমাজ-উন্নয়নেই সুপরিচিত নহেন, একজন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী বলিয়াও 

ইহার যথেষ্ট সুনাম আছে। ইহার তত্বাবধানে “বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । ইহার প্রেরিত ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট পাঠে 
জান! যায়,__'বাঙ্গালা ও উত্ভিষ্যার কতিপয় দানশীল ব্যক্তির সাহায্যে আশ্রমের 

সম্মুখে একটী বাড়ী নিম্মিত হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীদিগকে মধ্যইংরাজী 
পাঠ্য তালিক। (11. [7. 0০90:5০) পর্য্যস্ত সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক শিক্ষার সঙ্গে স্বৃতাকাটা, বয়নবিদ্া, শেলাইশিক্ষা, ছু'চের 

কাজ, পুতুলের কাজ, কাগজ ও কাগজের ঠোঙা প্রস্তুত, রঞ্জন, অস্কণ ও 
মুদ্রণের কাজ, চামড়ার কাজ, উলের কাজ, নক্সার (019101115 ) কাজ, প্রস্তর 

ও কাঠের কাজ, এবং বাস্ষেট তৈয়ারীর কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ 

পর্য্যন্ত ৪১ জন বালবিধবা এই আশ্রম হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্থাত্র 

গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন হাইস্কুলে ও টিচাস” ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষা করিতেছে; 
১০ জন বাঙ্গাল ও উড়িস্যার নানা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাঁজ করিতেছে, ১ জন 

উড়িষ্যার এক ডিস্পেন্সারীতে কম্পাউণ্ডার ও নার্সের কাজ করিতেছে, ১ জন 

বাঙ্গালার হাসপাতালে নাস? ২জন নার্সের কাজ শিখিতেছে। ওজন গ্রাম 

উন্নয়নের কাজ করিতেছে । বাকী ১৪ জন শিক্ষার পর বাড়ী চলিয়। গিয়াছে ।' 

_স্য্যান্র প্রতৃলক্ুত্দন্ল বহশ-কথা 

স্তার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র_-বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে 
আইন-ব্যবসায়ী ও 4586. 701)110 72709090901 ছিলেন। তাহার তিন 

পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ নিশ্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 11111697 4.0009176 0709এ 

কার্য করেন ; মধ্যম শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে 
10001187109] ও 1119006108 191101170011716 পাস করিয়া বিলাতের 01860 

[001৮0516ঠতে 23. 3০. (0906.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এক্ষণে ]].]., 

(তে 101111069০০]. 9০০)এর কাধ্য করেন, তৃতীয় শ্রীমানন অমলচন্দ্র 

3. 4৬. 8.1. কলিকাতা হাইকোটের এডভোকেট্। স্যার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম 

পক্ষের একমাত্র কন্তা ননিবালা দেব্যা বেজল গবর্ণমেন্টের ভূতপুর্ব অনুবাদক 
প্রসিদ্ধ রায় রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী বাহার এম, এ পি, আর, এস মহাশয়ের 
পত়্ী। দ্বিতীয়. পক্ষে স্তার প্রতুলচন্দ্রের-_জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র 



১২৭ শিমলা 
চট্টোপাধ্যায় লাহোর হাইকোর্টের এড ভোক্টে ও মিউনিসিপালিটার উকীল। 
ইনি উত্তরপাড়ার জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
পৌত্রী শাস্তিলত। দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার ছুই পুত্র-_স্থধীর ও কমল 
এবং ছুই কন্যা__-আশালতা ও কমল! । 

লেঃ কর্ণেল অনিলচন্্র চট্টোপাধ্যায়, আই, এম, এম্, 
এস তি (ক্যাল ), ডি, পি, এইচ (কেন্বিজ), 

ডাল, পি, এইচ জেন্ন হল ক্ষিম্,) 

জন্ম ও হি্িছ্যোস্শিক্ষ। 

স্যার প্রতুলচন্দ্রের মধ্যম পুত্র__-বাঙ্গাল৷ গবর্ণমেন্টের পাবলিক্ হেল্থ 
অর্থাৎ জনম্বাস্থ্য বিভাগের জনপ্রিয় ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়, আই, এম, এস (106 001, 4. 0. 0705090) 1.81.9.) 

মহাশয় ১৮৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
লাহোর বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ফুটবল খেলায় 
ইনি খুব পটু ছিলেন। ১৯১০ সালে ইনি লাহোর হইতে চিকিৎসাশাস্তর 
অধ্যয়নের নিমিত্ত কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে আনিয়। ভর্তি হন। 

১৯১৬ সালে ইনি এম,বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। পরবর্তী ১৯১৭ সালের 

ই্ডিয়ান্ মেডিক্যাল সাভিসে (1. 10.9.) ভর্তি হন। 

ক্্সজীবন্ন 

এ সময় ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। ১৯১৮ সালে ইনি এ মহাযুদ্ে 
মিশর ও পরে পালেষ্টাইনে গমন করেন ও ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ 

হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ইনি [০:৮) 

০3০০] 7০016: প্রদেশে গমন করেন এবং সেই অঞ্চলে ১৯২৭ সালের 
এপ্রিল মাস অবধি থাকেন। এই সময়ের মধ্যে ওয়াজিরীস্থানের রজমক 

ফিল্ড কোর্সে ছিলেন এবং রজমক অধিকার কালে সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে ছিলেন। ১৯২৩ সালে ইনি কেম্বিজে অধ্যয়নের জন্য যান এবং 
১৯২৪ সালে ফিরিয়া আসিয়। এ অঞ্চলে 70000 493180%200 10190601 

০? চ৪1)0106যর নৃতন কাজ ইনি এবং অন্ত একজন ভারতবাসী ভারতীয়দের 



২বন্চিত্যা নক ইতিহাত্ন ১২৮ 
মধ্যে প্রথম পান। ১৯২৭ সালে ইনি কলিকাতায় কিছুদিনের জন্য পুলিশ 
সাজ্জেন হইয়া আসেন। কয়েক মাস শ্রীরামপুর ও বর্ধমানে 'সিভিল 

সার্জেনও ছিলেন। ১৯২৮ সালে ইনি পুনরায় মিলিটারী বিভাগে ফিরিয়। 
যান। ১৯২৯ সালে আবার কলিকাতায় আসিয়া কয়েকমাস আলিপুর 
ইপ্ডিয়ান মিলিটারী হসপিটালের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন। ১৯৩০ সালে 

ইনি গ্রুনরায় অধ্যয়নের জন্য আমেরিকা যান এবং সেখানে 010 [0] 
[যা [0015075165তে 10. 7. নল. পরীক্ষা পাশ করেন এবং আমেরিকার 

যুক্তপ্রদেশের নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্ঠ ষ্টেট এবং ইউরোপের জীশ্মাণ, সুইজার- 
লেগ্ড ও ইংলগু প্রভৃতি স্থানে জনস্বাস্থবিষয়ক কার্যাদি পরিদর্শন করিয়া 
আসিয়া ১৯৩১ সালে কলিকাতায় [77012 [11116 77091076914 ফিরিয়া 

আসেন। এস্থান হইতে ১৯৩১ সালে বশ্মা-বিদ্রোহের সময় এ প্রদেশে 

গমন করেন এবং ১৯৩২ সালে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পরেই 485%, 

70190607 01 ৮01)]10 170810]. হইয়া দিল্লী প্রদেশে চলিয়া যান। ১৯৩৬ 

সালের এপ্রিল মাস অবধি ইনি এ অঞ্চলে ছিলেন এবং এ সালের মে মাসে 

ইনি বাঙ্গ লায় 1019060৮০01 70110 [76910 হইয়া আসেন এবং এক্ষণে এ পদ 

অলঙ্কৃত করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এই পদ পাইয়াছেন। 

চল্লিঅ-চিজ্র ও বহশ-কথা। 

কর্ণেল চাটাজ্জীঁ তদীয় পিতা জাষ্টিস্ স্যার প্রতুলচন্দ্রের সমস্ত সদৃগুণেরই 

অধিকারী হইয়াছেন। মাত। বসন্তকুমারী দেবীর সুশিক্ষাগ্ুণেই ইহার জীবন 
উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়াছে । ইহার কর্ম-জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখ! 
যায়, ইনি অসমসাহসী, দৃঢ়চেত। ও কঠোর কর্মনিষ্ঠ ; কিন্ত ব্যবহারিক জীবনে 
ইহার নিতান্ত সারল্য ও সৌজন্যপূর্ণ বিনয়নঅ ব্যবহারে সকলেই ইহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়। থাকে । 

কর্ণেল অনিলচন্দ্র কন্ম-জীবনে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে 

পরিভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্রিষ্ট 

হইবার সর্ববিধ সুযোগ পাইয়াও তাহার স্বর্গীয় পিতা স্যার প্রতুলচন্দ্রের 
মতই হিন্দুধন্ম ও হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন 

রহিয়াছেন। ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কালী বাড়ী নিন্দমাণের জন্য 

যে কমিটি স্থির করা হইয়াছিল, সর্বসম্মতিক্রমে ইনিই এ কমিটির সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাই ইহার ধর্দপ্রাণতার যোগ সমাদর । ১৯৩৩ সাল 



১২৯ স্পিস্লা 
হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যস্ত তিন বৎসর যাঁবত ইনি এ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন । 
ইহার আস্তরিক প্রযত্বে মন্ৰির নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং পশ্চিমা- 

লে এ পর্য্যন্ত যতগুলি কালীমন্দির নিম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গঠন-শ্রী ও 

শিল্প-সৌন্দর্ষয্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা অতুলনীয় হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে দিল্লীতে 
যে প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন আহত হয়, তাহাতে ইনি প্রধান 

কর্ম-সচিব ছিলেন। ইহার কার্ধ্য-নৈপুণো সমাগত সাহিত্যিকমণ্ডলী বিশেষ 
সন্তোষ লাঙ করিয়াছিলেন। এরূপ ইনি বহু ধন্ম ও জনসেবামুলক 
কার্ধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন । 

ইনি উত্তরপাড়ার ন্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
পৌত্র পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় 
কে, টি, সি, বি, ই'র ভগ্মী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার 

বর্তমানে তিন পুত্র-সমরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র ও সত্যেন্্র এবং তিন কন্তা--উমারাণী, 
অনুম্তুয়া ও প্রিয়ম্বদ।। 

স্যাল্প প্রতুলচ্ত্দ্র অগললপ পুক্ভ্রন্বম্মেক্র কথা 

স্তার প্রতুলচন্দের চতুর্থ পুত্র অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 0. 73. 73. দিল্লীতে 
11110 00860 1৮860 0018074] 001094 উচ্চপদে কার্ধ্য 

করেন। ভারতবাসীর মধ্যে এই পদ ইনি প্রথম পাইয়াছেন। ইনি ফুটবল ও 
টেনিস্ খেলায় বিশেষ দক্ষ। রংপুর জেলার বামুনডাঙ্গা নিবামী বিপিনচন্তর 
রায় চৌধুরীর কন্য। শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ছুই 

পুত্র অজিত ও খোকা । স্তার প্রতুলচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র অমিয়চন্্র 73. . 7যর 
আদ্রায় 17156. 00100010121 01100 পদে আছেন। কিছুদিন তিনি 

3. . [যর হেড অফিসে ১৪১০1690006 01900 এর পদেও কাধ্য 

করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিও প্রথম এই পদ পান। ইনি সাহিত্যা- 
নুরাগী, গ্রন্থকার ও সঙ্গীত-বিদ্যায় ইহার দখল আছে। গরলগাছার জমিদার 

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী শচীরাণী দেবীকে ইনি বিবাহ 
করেন। ইহার এক পুত্র-'সজয়। 

স্যান্র প্রতৃলচ্ত্দেল্র কম্যান্হম্েল কথা 

স্যার প্রতুলচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমা কন্তা ৬ মনোরম দেবী এলাহা- 
বাদ হাইকোটের জাগ্টিস্ স্তার প্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের পুজ রায়বাহাছর 
জাষ্টিস্ ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের সহধর্শিণী। তিনি সাহিত্যানুরাগিণী 

১৭ 
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ও চিত্রাঙ্কণ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন এবং নারী-কল্যাণার্থে এলাহাবাদে 
অনুষ্ঠিত সকল কার্ষ্যেই যোগদান করিতেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামগ্ডলের অন্ততম। 
সদস্তা ছিলেন। স্তাঁর প্রতুলচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্! শ্রীমতী স্থকুমারী দেবী 
জাষ্িস্ স্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুর প্রফেসার শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ 

বন্দোশীধ্যায় এম, এর পড়ী। 
_উপ সহহান্প-- 

স্তার প্রতুলচন্দ্রের জীবনের যে সকল প্রধান কার্য বা ঘটনার সন ও 
তারিখ উল্লেখ হয় নাই, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এইস্থলে সন তারিখ 

সহ এ সকল পুনরায় উল্লেখ করিয়া তাহার পবিত্র জীবন কাহিনী সমান্ত 
করিলাম। তিনি বাং ১২৫৫ সালের ( ইং১৮৪৮ সাল ) ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন; ইং ১৮৯১ সালে “রায় বাহাদুর” ১৯০৩ সালে “সি, আই, ই,” ১৮৮৯ 

সালে লাহোর চীফ. কোটের জজ মনোনীত ও ১৮৯৪ এ পদে পাকা হন। 

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির অন্তর্গত: 07199] 0০11929 এর সহিত বিশেষ 
ভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। এই কলেজে প্রাচ্য ভাষাগুলি, যথা--ফালসি, সংস্কৃত, 

আরবি ইত্যাদি বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়! হয়। স্যার প্রতৃলচন্ত্রের স্ত্রী বসন্ত 
কুমারী দেবী পা্তাঁব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষ! শিক্ষার উন্নতি কল্পে তাহার 
স্বামীর নামে পাঁচ হাজার টাকার একটি 9700ঘ1701% বা! বৃত্বির ব্যবস্থা 

করিয়৷ গিয়াছেন। 

১৯০৪ সালে ও ১৯০৭ সালে তিনি ছুইবার এ ইউনিভারসিটির ভাইস্ 
চেঞ্চেলার হন। স্তার প্রতুলচন্দ্র ১৯০৮ সালের ইউনিভারসিটির কন্ভোকসনে 
ভাইস চাঞ্চেলারের বক্তৃতায় পাঞ্জাবী ভাষার উৎকর্ষের জন্য এবং পাঞ্জাবী 
ভাষা! স্কুল ইত্যাদিতে যাহাতে শিক্ষা দেওয়! হয়--কারণ ছাত্রদের 
শিক্ষা তাহাদের নিজেদের মাতৃভাষায় হইলে মহজে হইবে _তাহার জন্য বিশেষ 
করিয়া! বলেন। ১৯০৮ সালে পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি তাহাকে অনরারী 
“এল, এল, ডি” ডিগ্রি দেন এবং এ সালে তিনি জজীয়তি হইতে অবসর 
লন। ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে অনারারী “ডি, এল», 
ডিগ্রির দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯০৯ সালে তিনি “ন্যার” হন। 

স্যার প্রতুলচন্দ্র ব্বর্গে চলিয়! গিয়াছেন, কিন্তু তিনি ও তাহার প্রাণ- 
প্রিয়া সাধ্বী সহধর্মিনী দেবী বসম্তকুমারী ভূতলে যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে চিরঅমর করিয়া রাখিবে। তাহাদের 
পুজ্রগণ সকলেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়। দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিশিষ্ট গুণগ্রামে 
এই স্বর্গীয় দম্পতির শাশ্বত কীর্তিগৌরব দিগন্ত প্রসারিত করিতেছেন। 



বৌবাজার দাস-বংশ 

৬গ্রীনাথ দাস 
রি পারার অরোরা 

হস্প-প্রিচস্ত 

কলিকাতার বনহুবাজারের শ্রীনাথ দাস লেনের দাস বংশ অগ্নি-কুলোদ্ভব 

কাশ্ঠপ গোত্র, পশ্যপ, অবসার নৈদ্ধব প্রবরা;। সাকৃরালী সমাজ-_-সদাশিব 
দাস-বংশে চক্দ্রশেখর__-শচিরাম-_ শ্রীকৃষ্ণ _ছকড়ি _মুরারী__সহত্র ও তৎপুত্র 
জগন্নাথের নাম পাওয়া যায়। জগন্নাথের পুত্র রামলোচন দাস মহাশয় 

চব্বিশ পরগণ। জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রমের বাস ত্যাগ করিয়া 

কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যশোহর বিভাগদ্রী 
গ্রামের গৌরমোহন ঘোষের কন্যা! শ্যাম।সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তিনি 
কলিকাতার বাড়ীতে দোল ছুর্গোৎসবাদি যাবতীয় ৬পৃজাপার্বণের অনুষ্ঠান 
আরম্ভ করেন এবং প্রায় ১৫০ বংসর তাহা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। 

রামলোচন ( জন্ম ২৯।৮২৭৯৫, মৃত্যু ১৫২।১৮৮৪ ) দীতা৷ ছিলেন। 
জন্ল শু লিছ্যাম্পিক্ষা 

ইং ১৮২৯ সালের ৮ই মার্চ” রবিবার শেষরাত্রি ৩১৫ রামলোচনের পুত্র 
শ্রীনাথ দাস মহাশয় কলিকাত'য় জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে তিনি 
বি্ভালয়ে প্রেরিত হন। তৎকালীন প্রথান্ুসারে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে 

কলিকাতার ঠন্ঠনে নিবাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর ঘোষের বংশে হলধর ঘোষের 
কন্যা রমণীনুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং তাহার শ্বশুরের একান্ত 
আগ্রহাতিশয্যে তিনি হিন্দৃন্কুলে প্রেরিত হন। ক্লাশে তিনি একজন অত্যুৎ- 

কৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং অসংখ্য পুরস্কার ও স্কলারসিপ, পাইয়াছিলেন। 

১৭ কি ১৮ বংসর বয়মে তিনি তাহার অপেক্ষা সিনিয়র বহু ছাত্রের 
সহিত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৪৭ ইং মাসিক ৪০. হিসাবে সিনিয়র 

স্কলারসিপ ও দক্ষিণারঞ্জন ন্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। ইং ১৮৯৬ সাল হইতে 
১৮৫১ সাল পর্য্যস্ত তিনি সর্ব্বোচ্চ গ্রেডের সকল স্কবলারসিপ, লাভেই 

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি গণিতে প্রথম হইয়া 
উত্তীর্ণ হইতেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান ও অন্তান্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের 
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তালিকায় তাহার নাম সব্বাগ্রে লিখিত হইত।_-তাহার কলেজ-জীবনের 
শেষ দুই বৎমর তিনি সমস্ত সিনিয়র স্কলারের মধ্যে প্রথম ছিলেন । “10017 

[508০৪”নামক পুস্তকে জজ দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে £-_ 

নত 170 1020 2, 1)899101) 107 01010170119]. 18170800870. 10: 

1190101090105, 46 00110501109 চ701% (118 0010 118061 101 009 

0099 17791181) 9998, 1) 1609 51771 10000190913 0115 83০0 

(0 90171701013 79001191) 2110 1)7010001700 16 %0 199 ১০])০1107" 60 (1৫1 

091 10109 19110119]) 10051). 3015 10835101210) 81961 010050105 100 (0 

115 1771011051)1]) 161) 13290 31001011085. 13009 ৯০০ 

1001) 1)85 ৮703 2) 10711119116 101201001)7001011) )0%৫1) 1) 01) 

10 চ9%3 23801010৮76 09110505109 ৮৮০১ 191,909 

800 8,38 60801.0 0£ 1101)01016105 17) % (0101)01%1ঠ 58,0110% ; 

810 979] 115 00730 05 ০0৮০] 160 1)0021))9 (1.0 1):016850৮ 01 

11201)0179009 2 0110 3%7১107160 0011069 02100609. 7386 1015 
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ঘা, 89 010 19000170110 ৪, 1৮5 09,, 

তৎকালে ইহা৷ প্রথা ছিল যে, কাউন্সিল অব. এডুকেশন সর্বোৎকৃষ্ট 

পরীক্ষার্থীর লিখিত প্রশ্নোত্বরগুলি প্রকাশ করিতেন। যুবক শ্রীনাথের 

গণিতের প্রশ্োত্তরগুলি কাউন্সিলের রিপোর্টে প্রকাশিত হইলে উহ। অতীব 

প্রশংসার বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহার জ্ঞানের গভীরতায় কর্তৃপক্ষ এতদূর 

মুগ্ধ হন যে, তিনি নিম্বশ্রেণীর ছাত্র হইয়াও মধ্যে মধ্যে শিক্ষকের অনুপস্থিতি 

কালে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষকতা করিতেন। ষে সকল ছাত্র তাহার 

নিকট শিক্ষ। গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ অন্যতম | 

কলেজে শ্রীনাথ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্নকুমার সব্বাধিকারী 

__এই দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনিষী ও নিপুণ শিক্ষানীতিবিদের সংস্পর্শে আসেন 

এবং তাহার পরস্পর বঙ্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। ১৮৪৭--১৮৪৮ প্রসন্ন 

সর্ববাধিকারী প্রথমও গ্রীনাথ দাঁস চতুর্থ হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীনাথের নিকট 

সেক্সগীয়র পড়িতেন এবং শ্রীনাথ তাহার নিকট বাঙ্গাল। শিক্ষা করিতেন। 



১৩৩ নোবাজান্ত 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তাহার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহ। ৬ শিবনাথ শাস্দ্রীর 
আত্মচরিত পাঠে জান! যায়। ১৮৫১--৫২ সালে শ্রীনাথ একজন সুপঞ্ডিত 

হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং গণিত শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাণ্তিত্যের 
জন্য তিনি অবিলম্বে গবর্ণমেট্টের কমিশরিয়েট বিভাগে অডিটারের পদে 

নিযুক্ত হইলেন। 

্ম্্-জীললেল্র সুচনা ও অধ্যাপনা 

১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীনাথ সংস্কৃত কলেজে গণিতের অধ্যাপক 

পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত রামকমল ভট্রাচার্যা, রামাক্ষ চট্রোপাধ্যায়, 
গিরীশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার ও নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার ছাত্র ছিলেন। 

অধ্যাপকতায় তাহার যথেষ্ট খ্যাতি লাঁভ হয় এবং তিনি কলেজের উপরিস্থ 

সকলের ও ছাত্রবর্গের বিশেষ প্রিয় হন। সম্ভবতঃ শ্রীনাথ নিপুণ শিক্ষা- 

নীতিবিদ্ ও অধাপকরূপেই তাহার জীবন কাটাইয়া দিতেন: কিন্তু ভগবান্ 
তাহাকে আরও প্রশস্ততর কন্মাক্ষেত্রে দিগন্তপ্রসারী খ্যাতি ও গৌরব লাভের 

জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

আহন ব্যবসাকে খ্যাতি 

শ্রীনাথ তাহার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রের পরামর্শে ১৮৫৫ 
সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এ বসরেই ১৮ই এপ্রিল সদর দেওয়ানী 

আদালতে উকীলশ্রেণীভুক্ত হইয়া আইন ব্যবসায়ে রত হন। বারে স্বর্গীয় 
অনুকুল মুখোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ মিত্র তাহার সমসাময়িক ছিলেন। 

ইহার! যথাক্রমে এ বৎসরেরই ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ৩র! মাঁচ্চ যোগদান করেন । 

তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি শস্তুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে একত্রে 
আইন ব্যবসায়ে নিরত ছিলেন । ১৮৬২ সালে তিনি তথায় ওকালতি করিতে 

আরম্ভ করেন এবং তাহার ব্যবসা-জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ 

বারের অন্যতম নেতারূপে বিরাজ করিয়াছিলেন । হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 

পতি স্যার বারনেস্ শীকক্ শ্রীনাথের ব্যবহারশাস্তরে অগাধ জ্ঞান ও 

বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির মুক্তকণে প্রশংসা করিতেন ও তাহার কোন 
রায়ে তাহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ অভিমত বাক্ত করিয়াছিলেন। 

হাইকোর্টের ছুইজন জজের মধ্যে মতের পার্থক্য ঘটিলে [40600751৪10 

অনুসারে আগীল করিবার ক্ষমতা আছে,__শ্রীনাথ এসম্বন্বে তাহার মত ব্যক্ত 

করিয়াছিলেন । গগিতশান্ত্রে তাহার শিক্ষা এসম্বন্ধে বিশেষ কাধ্যকরী হইয়াছিল 



পাল্িন্া্তিস্ষ ইর্জিহা্ ১৩৪ 
এবং 2191) 08888 নামে পরিচিত মামলার তিনিই একমাত্র 8061)0116) 

ও 6001 বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধ! ও স্মৃতিশক্তি- 
সম্পন্ন ছিলেন এবং অতি বৃহৎ মামলাতেও তাহাকে নোটের আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে হইত না। জটাল ঘটনাবলীর উপর তাহার কতৃর্থ অতুলনীয়, ব্যবহার- 
শাস্ত্রে জ্ঞান প্রগাঢ় ও অতুযুজ্জল ছিল। হায় দৃঢ় বিচারবুদ্ধি, চরিত্রের 

মহতী স্বাধীনতা ও শাস্ত মেজাজ জন-সমাজে তাহাকে বিশেষ প্রিয় করিয়া 

তুলিয়াছিল; ৰস্ততঃ জীবনে তিনি কখনও ধৈর্য্য হারান নাই বা! জুনিয়ার 
উকীল বা মক্কেলগণের প্রতি কখনও রুক্ষ ব্যবহার করেন নাই । আইন- 

ব্যবসার সমগ্র অধ্যায় ব্যাপী তাহার স্ুৃবিস্তীরণ ও লাভজনক পসার ছিল। 

পরলোকগত জঙ্টিস্ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও 
সারদাচরণ মিত্র যখন উকীল ছিলেন, তখন তাহার সহিত একই বিচারালয়ে 
কাজ করিয়াছেন, এমন কি সময়ে সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তাহার 
অধীনে জুনিয়ার উকিলরূপেও কাজ করিয়াছেন। ৬শরংচন্দ্র রায় চৌধুরী ও 
শ্রীধুত ব্রজলাল চক্রবস্বী প্রভৃতি সিনিয়র উকীলগণকে অভিভাবক ও উপদেষ্টারূপে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সেকালে উকীলবাবুর পিতৃন্বব্ূপ 

(90167 01676 58111 3915) ছিলেন । 

লিশ্্ান্য ছাল ফেলো 

শ্রীনাথের পাঁগ্ডিত্য ও প্রতিভায় কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ও উপকৃত 

হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের তৎকালীন ভাইস- 

চেন্সেলার 317. 001087 1১80])67910, কর্তৃক মনোনীত হইয়৷ শ্রীনাথ 

কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব- 

বিচ্ভালয়ের কার্যে তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং কিয়ৎকালের 

জন্য সিগ্ডিকেটের মা8০0]৮য 0118 এ প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন । 

চল্লিঅ-চিত্র ও মৃত্য 

দয়ালু অস্তঃকরণ, সদাপ্রফুল্ল মেজাজ ও উদার প্রকৃতি শ্রীনাথের নৈতিক 
চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে অসংখ্য লোকের হিতসাধন 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু উন্নতিকামী জুনিয়র উকীলেরই বন্ধু ছিলেন। 

মামলা বা আইনের জটিল ধারা সংক্রান্ত বিষয়ে জুনিয়র আইন-ব্যবসায়ী 
মাত্রেই কাহার পরামর্শ প্রার্থনা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরামর্শ দান 

করিতেন। ব্যবসায় ও ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় সাধারণ জীবনেও তিনি 



১৩০ তৌআাজান্র 

জশাকজমক ও বাহ্যাড়স্তর প্রদর্শন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখনও 

সন্মান ও মান-মর্য্যাদা আকাঙ্কা করেন নাই ; কিন্তু সেই সম্মান ও মর্যাদা 

আপনিই তাহাকে বরমাল্যে বিভৃষিত করিয়াছিল। তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার প্রথম নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন; মিউনিসিপালিটী 
উাহার নামে একটী রাস্তার নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন » এই 
জ্রীনাথ দাস লেনে'ই তাহার ভদ্রাসন অবস্থিত। তিনি কয়েক বৎসর 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফেলো ও কিয়ৎকালের জন্য সিপ্ডিকেটে 'ল ফেকালটি'র 
প্রতিনিধি ছিলেন, এবং ল' পরীক্ষার অনাসের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
স্বাহার বহু গুপ্ত দান ছিল এবং দক্ষিণ হস্তে যাহ! দান করিতেন, বাম হস্ত 

কদাপি তাহ! জানিতে পারিত না। স্থানীয় বালক বালিক! বিদ্ভালয়গুলির 

জন্য বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণকল্পে তাহার দাতব্য ভাগ্ডার 

সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। 

মস্তি ও হৃদয়ের অত্যাশ্চর্ধা অফুরস্ত গুণগ্রামে, পরছুঃখকাতরতায়, শিক্ষা 

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য অনাড়ম্তর বদান্যতায়, দেশের ছুত্ভিক্ষ, বন্যাপ্লাবন ও 

মহামারী প্রভৃতি যে কোন মুস্তিতে প্রাছভূর্ত বিপদপরম্পরায়, আস্তরিক 
সহানুভৃতিতে, মৃত্তিমান ধর্ম্মবিশ্বাসে, অফুরস্ত উদারতায়, নীরব বদাম্যতা ও 

জনহিতৈষিতায়, হৃদয়ের বিশালতায়, মেজাজের একবিধ সমতায়, ব্যবহার 

শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞানে তিনি তাহার সমসাময়িক খ্যাতনান। ব্যক্তিবর্গের মধো 

অপ্রতিদ্ধদ্ধী ছিলেন। আত্ম-প্রশংসা৷ বা আত্ম-বিজ্ঞাপনীকে তিনি বিষতৃল্য 
ঘৃণা করিতেন। তিনি উকীল বারের নেতারূপে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন স্রেহবান পিতা, প্রেমময় স্বামী, 

বিবেচক আত্মীয়, সদয় রক্ষক, আস্তরিক বন্ধু, বদান্ প্রভূ ও দয়ালু উদ্দার-হাদয় 
জমিদার ছিলেন। তাহার আত্ম! সাধারণ মানবীয় স্তরের বনু উদ্ধে বিরাজিত 

ছিল। হিন্দ্ধর্মের অসংখ্য রীতি-পদ্ধতি তাহার বাড়ীতে নিষ্ঠাসহকারে 
পালিত হয়। গণিত ও জ্যোতিষে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 

পঞ্জিক1 মতে ধর্মমকার্য্যাদি নিম্পন্ন হইত। পঞ্জিকা সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র শ্যায়রত্ব, 
জীবানন্দ বিগ্ভাসাগর প্রভৃতির সহিত বিশেষ আলোচনা হইত। 

তিনি তাহার সম্পত্বির প্রায় অর্ধেকাংশ ধর্শোদেশে উৎসর্গ করিয়। 

গিয়াছেন এবং বাড়ীতে গৃহদেবতার প্রাত্যহিক পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 

তিনি সর্বদাই মুক্ত হস্ত ছিলেন এবং কখনও অর্থসঞ্চয়ে যত্ববান হন নাই। 



গশালিজলাতিক হক্তিহাস ১৩৬ 

পুজা ও সমস্ত উৎসবাদির সময় তাহার বাটার দ্বার সকল প্রতিবেশীর 
জন্যই উন্মুক্ত থাকিত এবং শ্রীনাথ ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর 

অতিথিকেই অক্ষয় সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে অভ্যর্থনা করিতেন। 
ওকালতী হইতে শ্ীনাথ অবসর গ্রহণ করিলে উকিল সভা ১৯০৬ সালে 

তাহার প্র্যাকৃটাসের 'জুরবিলী উৎসব সম্পন্ন করেন। ১৯০৭ সালের ১৩ই 
সেপ্টম্থর বেলা ২ ঘটিকা! ১০ মিনিটের সময় গ্রীনাথ দাম মহাশয় ১০ নং 

শ্রীনাথ দাশ লেনস্থ নিজ ভদ্রাসনে তাহার বিস্তর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে 
শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। 

উ্ীনাথেল পুজগণেন্র কথা 

উপ্েত্দ্রনাথ দ্শাতন ১৮৪৮-১০৭০ ) 

শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ অকালে মৃত হন। দ্বিতীয় পুত্র 
উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রতিভা দেশবাসীর হৃদয়ে মহতী আশার সঞ্চার 

করিয়াছিল; কিন্তু যৌবনেই তাহার মৃত্যু হয়। তিনি “ম্ুরে্্র- 

বিনোদিনী” "শরৎ সরোজিনী, দাদা ও আমি প্রভৃতি কয়েকটী 

প্রসিদ্ধ নাটকের গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং তাহারই প্ররোচনায় ভিন্ন জাতীয়া 

এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্বৎসর বিলাত 

ছিলেন। অস্তিমে নিজ ভদ্রাসনে পিতার কোলেই দেহতাগ করেন। 

ভভ্তানেত্দরনাথ চীন, এস-এ১ হি-এল 
(১০৮০৩-১৯৩ ২) 

ক্রীনাথের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ অকালে মুত হন। চতুর্থ পুত্র 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এমএ, বি-এল ছিলেন এবং এমএ 

পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হইয়া রাধাকান্ত ম্ব্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি 

কিছুকাল হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি সুদী সময় ওকালতি ছাড়িয়। 

১৮৮৩ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত স্প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক “সময়” পত্রিকার 
সম্পাদকত। করেন। তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করেন । 

এটর্পী স্ল্রেত্্রনাথ দীন (১৮৩০--১৯২০) 
শ্রীনাথের পঞ্চম পুত্র সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনাম! 

সলিসিটর ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে শিমলার স্বগীয় গিরিশচন্দ্র মিত্রের 

ছুহিতা জ্ঞানদ1 সুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার শিক্ষা-জীবন 



৮৩৭. নবৌআাজাীক্র 

অত্যুজ্জল ছিল এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের সম্মান ও বৃত্তিলীভ করিয়াছিলেন । 
এটপীর কার্যে তাহার বিস্তত পসার ছিল। তিনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন 
এবং ভারতের সর্ধত্র জমণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার কর্পোরেশনের 
প্রসিদ্ধ ২৮ জন কমিশনরের অন্থতম ছিলেন এবং একযোগে পদত্যাগ করেন। 
তিনি অনাঁড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন। তিনি অর্থশান্ত্রে এবং রাজনীতিক সম্বন্ধীয় 
কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৯২০ সালের ১৯শে মে বেলা ৩-৩৬ 
মিনিটের সময় তিনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন । 

ছেতবত্দ্রুনাথ দাস ি-এ, (কেল্ত্ি জ) 
( ১৮৫৭-১৯০৯ ) 

শ্রীনাথের ষষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কেন্বিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রাজুয়েট 
ছিলেন। হিন্দুস্কুল হইতে ১৮৭২ খুঃ তিনি এন্টান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়া ২০ টাকা স্কলারসিপ পান। ১৮৭৪ খ্বঃ প্রেসিডেন্পী কলেজ 

হইতে এফ,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গোয়ালির মেডেল ও 

৪০ টাকা স্কলারসিপ পান। ১৮৭৬ খুঃ বিলাত যাঁন। ১৭৭৮ খুঃ সিভিল 

সাভিস পরীক্ষায় সপ্তদশ স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৯ কেঞ্িজ ক্রেয়ার 
কলেজে ২০০ টাকার পুস্তক ও ছুই বৎসরের জন্য ৬০ টাকা মাসিক বৃত্তি 

পান। ১৮৮১ খুঃ অঙ্ক শাস্ত্রে দ্বিতীয় হইয়া! বি-এ উপাধি পান। ১৮৮২ খুঃ 

কলিকাতায় কিরিয়। ৫ মাস পরে সস্ত্রীক বিলাত যান ও ১৮৯১ খুঃ পর্যন্ত 

বিলাতে নানাবিধ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্ধ্ে লিপ্ত থাকেন। তিনি তাহার ইংরাজী 

পাঠ্য পুস্তকের “নোটের জন্য ছাত্রসমাজে মিঃ ভি, এন, দাস নামে 
স্বপরিচিত ছিলেন । তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সামাজিক উন্নয়ন ও স্ত্রীশিক্ষা 

প্রচারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৯২ খুঃ সিটী কলেজে একবংসর 

ইংরাজীর অধ্যাপকথাকেন। ১৮৯৩--৯৯ পর্যস্ত 0০010: 3০1)9০01ও 0091102151৩ 

১০1০০] পরিচালন! করেন । ১৯০৩--৮ পর্যযস্ত এফ, এ ও বি, এ ক্লাসের 

পাঠ্যপুস্তকের ৩১ খানি নোট প্রকাশ করেন। এতদ্যতীত তিনি ইংরাজীতে 

১০110900105 01 11111010110 ও বাঙ্গালায় “পাগলের কথা” নামে গ্রচ্ছন্নভাবে 

আআজীবনী প্রণয়ন করেন। ১৯০৯ সালে ১১ই জানুয়ারী বেল! ১২টায় 

কলিকাতায় স্বর্গলাভ হয়। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিণী “ইংলগ্ডে বঙ্গমহিল।” 

পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
ন্রাজেজ্দ্রনাথ দাত (১৮৬৯--১৯১৩) 

শ্বীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন ও যৌবন 
বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীনাথের দেবোত্তর সম্পত্তির তিনি প্রথম 

১৮৮ 



শাল্রিবাল্রিক্ষ ইতিহাস ১৩৮ 
“সেবাইত' ছিলেন এবং তদীয় পিতার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর দেবতার পুজী-অর্চন। 
ও উৎসবাদির বিশেষ যত্ব লইতেন। | 

্লীনাথেল্স লৌন্রগনেন্র কথ। 
শ্রীনাথ মৃত্যুকালে তাহার চতুর্থ পুত্র স্থরেন্দ্রনাথের শাখায় ৪ পৌত্র ও 

কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথের শাখায় ৫ পৌত্র রাখিয়া! যান। তিনি তাহার 
উইলে এই পৌত্র নয়জন ও তাহাদের বংশধরদ্দিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে 
যথাক্রমে সেবাইত পদে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া গয়াছেন। 

শ্রীল্ুতত উদ্ক্ুচ্মান্র হাস, বি-এল, 
স্থরেন্্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুক্র শ্রীযুক্ত উদয়কুমার দাস, বি-এল ১৮৮০ সালের 

২২শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনাথের কশিষ্ঠ পুক্র রাজেন্দ্রনাথের 
পরলোক গমনের পর বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তিনিই বর্তমানে গ্রীনাথের 
দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন । তাহার ম্বুপরিচাঁলনা- 

গুণে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বুল পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে এবং 

তাহার সদগুণের জন্য যতবার তিনি দেবোত্তর সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য 

গিয়াছেন, সেই সময় প্রজার। শঙ্খধ্বনি ও পুম্পবর্ষণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের 
দ্বারা তাহাকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়কুমার শ্রীনাথের 
অত্যন্ত প্রিয় পৌল্র ছিলেন এবং উকীল শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ব্রজলাল 
চক্রবর্তীর সহিত তাহার জুনিয়ররূপে কাধ্য করিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ 

ধংসরেই বারে যোগদান করেন। তিনি পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বস্ু-বংশের 
ব্ব্গীয় গিরীন্দ্রনাথ বসুর কন্ামুণালিনীকে ও তাহার অকাল 

মৃত্যুর পর গিরীন্দ্র বাবুর অপর কন্যা নিভাননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

তিনি বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় ওকাঁলতি পরিত্যাগ করিয়া তাহার 

পিতামহ শ্রীনাথ দাসের আগ্রহ ও উৎসাহে 'ন্রীনাথ মিল' নামে এক কটন মিল 

প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাহার কনিষ্ঠপুক্র শ্রীমান্ স্থনীলকুমার দাস উহ! 
পরিচালন! করিতেছেছেন। শ্রীনাথের দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইতরূপে তাহার 

প্রতি ন্যস্ত ধনভাগ্ডারের তিনি যথোচিত সদব্যবহার করিয়া আজিতেছেন 

এবং যুবক-বৃদ্ধ-বনিতা৷ নির্বিবশেষে তাহার দানের জন্য তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ও 
উদার হাদয় জমিদাররূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাহার নিজ 

সম্পত্তি পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ পুলিনকুমার দাস ও শ্রীমান্ সুনীলকুমার দাসকে দান- 

পত্র করিয়া দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন। 



১৩৯. ব্বোলাজাজল 

উ্রীুত অক্ুপক্ুক্মাল দাস 

স্থরেন্্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণকুমার ১৮৮২ সালের ২৬শে নভেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ছুই বিবাহ। প্রথমপক্ষে সরসী সুশীল! 
নায়ী ছুই কন্তা ও সত্যেন্র এবং ধীরেন্দ্র_-ছুই পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষে অঞ্জলি, 

গীতা ও আরতী নামী তিন কন্যা এবং শ্রীকুমার ও দ্েবকুমার-_ছই পুত্র 
কলেজে ও স্কুলে পড়িতেছে। দাসবংশে মেয়েদের মধ্যে অগ্লি সব্বপ্রথম 
প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরে গীতা ও আরতি প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
সফলতা ও সঙ্গীত পারদর্শিতার জন্য 'গীতগ্রী” উপাধি ক্রমান্বয় লাভ করে। 
সঙ্গীতে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অঞ্জলি, গীতা ও আরতি বহু স্বর্ণ পদকাদি 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র তপনকুমার (১৮৮৭-১৯২৫) ও 

চতুর্থ পুত্র গগনকুমার ( ১৮৯০-১৯০৫ ) অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন । 

এটউপী শ্ীন্ুতত ভূুননম্মোহনন দাস, এসএ, 
(117, 13. 14. 1)93 11. 4১901101602) 

শ্ীনাথের পৌত্রগণের মধ্যে স্থুরেন্্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ভূবনমোহনই 
বিশেষ নাম করিয়াছেন এবং পিত। ও পিতামহের পদাঙ্ক অন্ুমরণের চেষ্ট! 
করিতেছেন। তিনি ১৮৯৩ সালে ২০শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 27. 4. পরীক্ষায় তিনি 3610107 301701279)1]) 

পান ও ]. 4. পরীক্ষায় অঙ্কশান্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় (196 01893 
9110 হইয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা হাইকোটের প্রখ্যাতনাম। 

উকীল ন্ব্গীয় হরকুমার মিত্রের কনিষ্ঠ কন্ত। ও অনারেবল্ মিঃ জষ্টিস্ রূপেন্দ্রকুমার 

মিত্রের (00779)19, 810, 795000 1৯. 0- 8116660) ভগ্রীকে প্রথমপক্ষে বিবাহ 

করেন। তিনি তাহার পিতার 41010 010: হন এবং ১৯৩৩ সালে 

তাহার জীবদ্দশাতেই এটনাঁসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়া 

এ্যাটনীর তালিকাভুক্ত হন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের 

কলিকাঁতার সম্পত্তি ভাতৃবর্গের মধ্যে নিজেরাই বণ্টন করিয়া লন এবং 

জমিদারী সম্পত্তি *ল্রীনাথ জমিদারী লিঃ” নামে প্রাইভেট লিমিটেড, 
কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি বঙ্গভাষায় “ভারতবধষের ভাগ্য- 

পরিবর্তন”, ও “আত্মোন্নতি এবং ইংরাজীতে 9০৫ ৪00. 1113 1910115+ 

নামে কয়েকটা পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তিনি “বিবেকানন্দ মিশন” 
ও “সরোজনলিনী নাঁরীমঙ্গল-সমিতির” আজীবন সদস্য এবং কলিকাঁতার বু 

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট । তিনি হুগলী নদী ও ক্যানেলের 
ংযোগস্থলে * নং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, এ নৃতন বটা নির্মাণ করাইয়! 

বাস করিতেছেন। তাহার প্রথমপক্ষের পুত্র শ্রীমান্ বিজনকুমার দস 

তীহার 70016 010 ও দ্বিতীয়পক্ষের ছুই পুত্র-শ্রীমান্ কাননকুমার ও 

কাঞ্চনকুমীর কলেজ ও স্কুলের ছাত্র। 
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২স্ণনাটী ল্লাজ-বহশেৈব 

শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় 
অনবতব্রণিক। 

বঙ্গদেশে যতগুলি রাঁজ-বংশ আছে, তন্মধ্যে হুগলী জেলার অন্তর্গত 

বংশবাটী ব। বাশবেড়িরা রাজ-বংশ প্রাচীনতম | রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় 
ভারত সম্রাট দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব হইতে পুরুষানুক্রমিক “রাজী মহাশয়” 
সনন্দ ও পঞ্চপঙ্চা খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী নদীর তীরে বাঁশবন 

কাটাইয়। এই বংশবাটী বা বাশবেড়িয়া গ্রামের পত্তন করেন। এই রাজ-বংশের 

অতীতের গৌরবময় ইতিহ।স অতিশয় চিত্তাকৰক। এককালে সমগ্র বদ্ধমান 

বিভাগের দণ আনি জমিদারী স্বত্ব এই রাজ-বংশের করতলগত ছিল এবং 

ভাগীরথী তীরে সাতশত বর্গমাইল জমির উপর রাজ! রামেশ্বর রায় নিম্মিত 

বিশাল রাজপুরীতে থাকিয়া এই বংশের রাজগণ মধ্যাহু সূর্য্যের ন্যায় দোর্দও 
প্রতাপ শ।সন কার্য পরিচালনা করিতেন। বৈষ্ণব জগতের শ্রীশ্রীনরোত্তম 

ঠাকুর ও বাঙ্গালার ইতিহাস-বিখ্য।(ত রাজ! গণেশ, যছ্মল্ল এবং সেগুড়াফুলি 

রাজ-বংশ ও দিনাজপুর রাজ-বংশ প্রভৃতি এই বংশের সহিত রক্ত সম্বন্ধে 
সংশ্লিষ্ট । বংশবাটীর হংসেশ্বরী মন্দির ও বান্্রদেব মন্দির প্রভৃতি এই রাজ-বংশের 

নিম্মিত প্রত্বতন্বমূলক মন্দিরাদি দর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বু 
দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্বব সদস্য ও 

বাশবেডিরা মিউনিমিপালিটার চেয়ারম্যান কুমার শ্রীধুক্ত মুনীজ্রদেব রায় 

মহ/শয় এই রাজ-বংশের উজ্জল কৌস্তভমণি। ইহার খ্যাতি পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, কারণ ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনিই সর্ব্বাগ্রণী 

পথ-গ্রাদর্শক। 
হইউল্লোপ গমনেব সহ্কল্প শু 

-_-প্রণ্থান ভ্ীব পত্র 

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে মুনীন্দ্রদেব ভারতের রাজ প্রতিনিধির গ্রীষ্ম।- 
বাম শিমল। শৈলে সরকারী কার্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় একমাস 

অবস্থান কালে তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। সেপ্টেম্বর 

* বংশবাটা রাজ-বংশের পুরাবৃত্ত ও বিস্তৃত বিবরণাদি এবং কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্ত্রদেব 
রায় মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাসের ২য় খণ্ডে বিশদভাবে ব্ণিত 

হইয়াছে; এস্থলে কেবল তাহার দ্বিতীর়বার ইয়োরোপ ভ্রমণের কাহিণী বণিত হইয়াছে । 

১৯ 
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ম[সে তিনি কলিকাতায় প্রত্য।বর্তন করিয়া তছৃপলক্ষে ২৫শে তারিখ বোম্বাই 
রওনা হন। লগুনে ভারতের হাই কমিশনর অনারেবল স্যার ফিরোজ খ। 
নুনের নিকট বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী অনারেবল মিঃ এ, কে, ফজলুল হক 
কুমার বাহাছুরকে পরিচিত করিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখেন,__ 
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[7:01 019 01০%12009.. ২৮শে সেপ্েম্বর বোম্বাই বন্দর হইতে কুমার 

বাহাছর ভিক্টোরিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়া ইয়োরোপ যাত্র। করেন । 

তখন ইয়োরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা ছিল। ঢে কারণ অনেক যাত্রীই 
ইয়োরোপ যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং তাহাকে অনেকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার 
জন্য অনুরোধ করেন। যুদ্ধ বাঁধিলে বুদ্ধের বন্দী হওয়া খুবই সম্ভাবন। ছিল। 
ইংরাজ প্রজাদের আবিসিনিয়ায় এই যুদ্ধের বন্দী করিয়া! রাখিবার প্রস্ত।ব 
হইয়াছিল; কিন্ত যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় তাহ।র ভাগ্যে সেই ছুর্ভোগ ঘটে নাই। 

_ল্েপলস্ সহন্লে_ 

বোম্বে হইতে যাত্রার একাদশ দিবসে তিনি ইটালী দেশের নেপলস্ 
সহরে গমন করেন। পুর্ববারেও তিনি নেপলস্ সহর ভাল করিয়া দেখিয়! 
ছিলেন। এবার পুনরায় যাছুঘর দেখিতে যান। এই তিন বৎসরের মধ্যে 
প্রাচীন পম্পে সহর খনন করিয়া যে সমস্ত অভিনব বস্তু ভূতল হইতে উদ্ধার 
করা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি এই মিউজিয়ামে স্থান পাইয়াছে। সেগুলি 
দেখিয়া তিনি নেপলস্ সহরের মধ্যস্থলে যে উচ্চ পাহাড় আছে, পার্বত্য 

রেল সহযোগে তিনি উহার সব্রোচ্চ চূড়ায় গিয়া নিয়স্থ সমগ্র সহরের দৃশ্য 
দেখিয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন। এই পার্বত্য রেলের অভিনবত্ব 
আছে। ইহা অন্যান্য পার্ধবত্য রেলের মত নহে। বৈছ্যতিক উপায়ে সমগ্র 
ট্রেণ শুঙ্গল দ্বারা উপরে টানিয়া লইয়া যাঁওয়! হয় এবং নামাইয়া৷ দেওয়া হয়। 
তথ। হইতে তিনি পুনরায় জাহাজে গিয়া আরোহণ করেন । 



১৪৭ . ভ্রস্ণল্রীতী 

্ _জেন্নেলা নহন্ত্রে 

ছদশ দিবসে তিনি প্রাচীন জেনেবা সহরে জাহাজ হইতে 
অবতরণ করেন। ইটালীর মধ্যে জেনেবা একটী খুব বড় সহর, খুব ঘন বসতি, 
কিন্তু খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন । সহরে স্থন্দর সুন্দর পার্ক বা নগরোগ্তাঁন, 

ফোয়ারা, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাকৃসিনী প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণের প্রতিমৃত্তি 
স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। সিটিহল, ডিউকের প্রাসাদ, গভর্ণরের 

প্রাসাদ প্রভৃতি বিরাট অট্টালিকা ৭৮ তলার কম নয়, আবার নৃতন 
সহরের বাড়ীগুলি বিশ তল; সকল রাস্তার মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী 

আছে। উচ্চ পাহাড় হইতে সহরের শোভ। দেখিতে অতি মনোরম। তিনি 
.আর একটী দেখিতে গিয়াছিলেন, সেইটি সমাধিক্ষেত্র । এরূপ বিরাট সমাঁধি- 

ক্ষেত্র জগতে আর কুত্রাপি নাই। এই সমাধিক্ষেত্র গড়িয়া তৃলিতে 
ক্রোড ক্রোড় টাকা ব্যয়িত হইয়াছে । এই সমাধিক্ষেত্রের ছুইদিকে উচ্চ 
পাহাড়-_-প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধে পাহাড়টি গরীয়ান্ হইয়। উঠিয়াছে। মন্রের 
অগণিত দীর্ঘ সোপানশ্রেণী সেই উচ্চ স্মৃতিসৌধে উঠিবার জন্য নিম্মিত 

হইয়াছে । একটি বিস্তৃত পুষ্পোগ্যান স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। 

_ভনগুগন্েন্র গগথে বিভিজ্স ছেশ্শে-- 

জেনেবা হইতে তিনি সুইজারলেণ্ডে গমন করেন। সুইজারলেণ্ডের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া যান। তথাকার পর্বত ও হুদের 
আধিক্য তিনি লক্ষ্য করেন। পর্বতগাত্রে বন্তপুষ্প এবং মানব হস্ত-রচিত 

পুষ্পোগ্ভানের সময প্রন্ষুটিত পুষ্প হৃদবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া যে অপূর্ব দৃশ্ঠ 
রচিত হইয়াছে, তাহ! দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকধিত করে। অতঃপর তিনি 

ফরাসী দেশের প্যারিস সহরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি ইতঃপৃবের 
আর একবার আসিয়াছিলেন এবং ফরানী দেশের বহুস্থান দেখিয়াছিলেন। 

প্যারিসে এক বেলা অবস্থান করিয়া তিনি বুলং যাত্রা করেন। সেখান হইতে 

ইংলিস চ্যানেল পাঁর হইয়া ফোগস্টন সহরে যান। সেখান হইতে তিনি 
ট্রেণে লগ্ডন গমন করেন। 

গুন ক্রইলেশু ও আস্সরলেপ্ডে 

লগ্নে পৌছিবার পর তিনি পুনরায় ফোগ্জন সহরে বক্তৃতা করিবার 
জন্য নিমন্ত্রিত হন। ১৪ হইতে ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়ে- 
শনের বার্ষিক সম্মেলন হয়। তছুপলক্ষে তিনি ফোগস্টন গমন করেন। 
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তাহাকে সংবদ্ধিত করেন। ফোগসটোন সহরটি সমুদ্রতীরে একটী স্বাস্থ্যকর 
স্থন। নগরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। সমুদ্রতীরের দৃশ্য 
অতীব মনোরম। এইখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন প্রবং সম্মেলনের 

আলোচনায় যোগদান করেন। ১৬ই তারিখে চেরিউন্ শাখা গ্রন্থাগারে 

তিনি ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করিয়। 
উপস্থিত জনসাধারণের উচ্চ প্রশংনা লাভ করেন। লগুনে প্রত্যাবর্তন 

করিয়। তিনি লগ্ডন:ক প্রধান কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ড ও স্কট্রলগ্ডের প্রধান 

প্রধান সহরগুলি পরিদর্শন করেন । স্বটূলগ্ডের এডিনবরা সহরে 

০0710 11011051011) 0101) তাহার সংবদ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং. 

সাধারণ সভায় বক্তৃত। দিবার ব্যবস্থা তাহারাই করেন। এখানে বলা 

উচিত যে, কুমার বাহাছুরের বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কালে বাঙ্গালার প্রধান 

মন্ত্রী লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনর স্যার ফিরোজ খা নুনের নিকট 

যে পরিচয় পত্র দেন, তাহার লণ্ডন আগমন কালে স্যার ফিরোজ কানাডা 

পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কুমার লগ্ডনে থাক! কালে আয়লণ্ডে গমন করেন; 

ডাবলিন সহরের কর্পোরেশন তাহাকে সংবদ্ধিত করেন এবং সহরের দ্রষ্টব্য 

স্থান দেখাইবাঁর ব্যবস্থা করেন। আইরিশ ক্রি ষ্টেটের বর্তমান ভাগানিয়ন্ত। 
প্রসিদ্ধ মিঃ ডিঃ ভেলের তাহাকে ষথেই সমাদর করেন এবং তাহার সহিত 

ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা বিষয়ে আলোচন৷ 

করেন। ডাঁবলিনের লর্ড মেয়র তাহাকে ম্যানশন্ হাউসে বিশেষভাবে সান্ধ্য 
সন্মিলনে সংবদ্ধিত করেন এবং প্রধান প্রধ।ন ব্যক্তি-দর সহিত পরিচিত করিয়। 

দেন। আয়লণণ্ডের বেল্ফাষ্ট কর্ক ব্রিম।রিক প্রভৃতি সহরেও তিনি বিশেষভাবে 
সংবদ্ধিত হইয়াছিলেন | 10191) 1100])07100175 1119 17151) 120058) গাও 

[719] 11170705 প্রভৃতি আয়লণ্ডের সংবাদ পত্র ও ডাব লিনের 14য011100 

1191] তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। 

ভিলভ্ভাল্প পুলে ও আমন্েওষ্টাল্লে 

আয়লণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি লিভারপুল সহরে গমন করেন । 

সেখানে লিভারপুল কর্পোরেশনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তিনি 

সংবদ্ধিত হন এবং সেখানকার সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইবার ব্যবস্থা 

কর্পোরেশনের তরফ হইতে করা হয়। সেখানকার সংবাদপন্র-সজ্ঘের প্রতি- 
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নিধিগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । ]0670001 1301)0, ]41ঘ6)000] 

7091] 7056 ও 11911)00] []স7)99৪ প্রভৃতি কাগজে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য 

প্রকাশিত হয়। লিভারপুল হইতে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন। 
সেখানে ম্যাঞ্চে্টার গাজ্জিয়ান্ নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী 

তাহার সংবর্ধনার বিপুল ব্যবস্থা করেন এবং তাহাকে তাহাদের সকল বিভাগে 

লইয়া গিয়া কার্ধ্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। এ সময়ে “গাজ্জিয়ান” পত্রে 
(বুধবার, ২৬ অক্টোবর ১৯৩৮) তাহার সম্বন্ধে 2 ]00ঞা। 

30010] 13010777701”, শীর্ষক মন্তব্য সংবাদ স্তন্তে প্রকাশিত হয়,_ুে02 
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ম্যাঞ্চে্টরের লর্ড মেয়র এক মধ্যাহ্ন ভোজে তাহাকে আপ্যায়িত করেন এবং 

তছুপলক্ষে তিনি ১৫০ কাউন্সিলার ও 'অল্ডারম্যানকে নিমন্ত্রণ করিয়। 

তাহাদিগের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া দেন। সেখানে লর্ড মেয়রের 
সহিত তাহার আলোকচিত্রও গৃহীত হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনের প্রধান 

কন্মাধ্যক্ষ তাহাকে কর্পোরেশনের সকল বিভাগে লইয়। গিয়া সেই সেই 
বিভাগের কাধ্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং কর্পোরেশন হইতে প্রকাশিত 
পুস্তকাদি তাহাকে উপহার দেন। তৎপর তাহাকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লইয়া 

যাওয়। হয়। এই গ্রন্থাগারের জন্য কয়েক বৎসর পুর্বেব বিরাট প্রাসাদতুল্য 
অট্রালিক। নিন্মিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব সম্রাট পঞ্চমজঙ্জ এই অট্টালিকার 



পা ীন্সন্ষ ইত্িভাহল ১০ 

দারোদঘাটন করেন। গ্রন্থাগারের জন্য এরূপ বৃহৎ সৌধ সচরাচর দেখা যায় 
না। পুস্তক সংগ্রহ যেমন বিরাট, বন্দোবস্তও তেমনি পরিপাটী। এই সহরের 

মধ্যে ইহার পঞ্চাশটি শাখ। গ্রন্থাগার আছে। তন্মধ্যে কেবল ছৃইটী তিনি 

দেখেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস চ্যান্সেলোর এবং প্রধান 

গ্রন্থাগারিক তাহার সংবদ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং সকল বিভাগে লইয়া গিয়৷ 

তাহাকে কার্ধা-প্রণালী বুঝাইয়া দেন। সেখান হইতে রাঁইলেগড নামক 

স্ুবিখ্যাত গ্রন্থাগার দেখিতে যান। ব্যক্তি বিশেষের দানে এই গ্রন্থাগারটি 
পরিচালিত হইয়া থাকে । ইহার পুস্তক সংগ্রহ অভিনব ও যত্বের সহিত 
রক্ষিত। ম্যাঞ্চেষ্টার বন্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ৩৭ মাইল ধরিয়া লাঙ্কে- 

শায়ারের কলগুলি বিস্তৃত। ইহার মধ্যে একটী বড় কল তাহাকে দেখাইবার 
ব্যবস্থা! কর। হয়। 

_ভনীভড-স্ সহন্বে- 

ম্যাঞ্চেন্টার হইতে তিনি লীভস্ (],991$) সহরে গমন করেন। সেখানে 
ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। সিটি হলে লর্ড মেয়র তাহাকে 

সংবদ্ধন1! করেন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সকল বিভাগে লইয়! 

গিয়। কর্ম-প্রণালী বুঝাইয়া! দেন এবং তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার 
দেন। পরে তাহাকে গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে প্রধান গ্রন্থা- 

গারিক তাহাকে সাদর সংবর্ধনা করিয়া সকল বিভাগে লইয়া! যান। এইটিও 
একটা বিরাট গ্রন্থাগার, বন্দোবস্তও মুন্দর। তিনি ছুইষ্টী শাখা গ্রন্থাগার 

দেখিয়া আসেন। সেখান হইতে তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্ভালয়ে গমন করেন। 
ভাইস্ চ্যান্সলোর ও প্রধান গ্রন্থাগারিক তাহাকে বৈকালিক সম্মিলনে 
আপ্যায়িত করেন এবং অধ্যাপকগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। 1]1)9 

7,968 1107০ণ্য নামক তথাকার সংবাদ পত্রে (অক্টোবর ২৭ তাং ১৯৩৮) 

তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 

_সেফিব্ড হল্লে_ 

লীডস্ হইতে তিনি সেফিল্ড (৩1.970]10) সহরে গমন করেন। 

সেখানকার বিশ্ববি্ভালয়ের ভাইস চ্য।ন্সেলার এবং প্রধান গ্রন্থাকারিক তাহাকে 

মধ্যাহ্ন ভেজে নিমন্ত্রিত করেন এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণের সহিত পরিচয় 
করাইয়া দেন। এখানে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সকল বিভাগ তৎকর্তৃক পরিদর্শনের 

ব্যবস্থা কর। হয় ও তিনি অধ্যাপকগণের নিকট হইতে বহু পুস্তক উপহার 
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পান। তৎপরে তিনি সেফিন্ডের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গমন করেন। এটিও 
একটা বিরাট নৃতন অট্রালিকায় অবস্থিত। ইহার স্বন্দোবস্ত দেখিয়া! তিনি 
উচ্চ প্রশংসা করেন। থাকার কাগজ 317918610 [17001)07097)00 ও 

31101010, 119197%0) পত্রে তাহার সেই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে প্রধান গ্রন্থাগারিক 17. [/910)এর সহিত তাহার 

ফটে। এ ছুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি সেফিল্ডের কর্পোরেশন 

পরিদর্শন করেন। সেই সময় সেফিল্ডের লর্ড মেয়র অন্যত্র থাকায় লেডী 

মেয়র টাউনহলে তাহার সংবদ্ধনার বিপুল ব্যবস্থা করেন এবং বৈকালিক 
চ1 পার্টির অয়োজন করেন। সেফিল্ড, ইস্পাতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। 

নয় মাইল জুড়িয়া এই সকল কারখান। অবস্থিত। তাহাকে সেফিল্ডের একটা 
বড় কারখানা দেখাইবার ব্যবস্থা কর্পোরেশন করেন। সেই কারখানার 

স্বত্বাধিকারী তাহাকে সকল বিভাগে লইয়া যাইয়া তাহাদের কার্ধ্য-প্রণালী 

বুঝাইয়া দেন এবং প্রত্যাগমন কালে তাহাদের নির্মিত কয়েকটি দ্রব্য উপহার 
দেন। এখানকার 1)2115 [000101700১৮ পত্রে (২৮ অক্টেবর) ১৯৩৮) তাহার 

ভ্রমণ সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 

-বাশ্মিহহাতে_ 

সেফিল্ড্ সহর হইতে তিনি বান্মিংহামে যান। সেখানে কর্পোরেশনে 

তাহার সংবদ্ধনার বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন এবং শ্রমিকদের জন্য যে নূতন 

সহর তৈয়ার হইডেছে, তাহ তাহাকে দেখান হয়। কর্পোরেশনের সকল বিভাগ 

প্রধান কন্মাধ্যক্ষ দেখান ও তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। 

এখানকার বিশ্ববিদ্ভালয় ও কেক্দ্রীয় গ্রন্থাগারও তিনি পরিদর্শন করেন। 

তথাকা'র গ্রন্থাধ্যক্ষ উক্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ের চ্যান্সেলার তাহাকে সংবদ্ধনা করেন। 

বান্মি'হামের গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, 

তৎসম্বন্ধে তাহার মন্তব্য “বার্মিংহাম গেজেটে” প্রকাশিত হয়। বাশ্লিংহামের 

[7/00119 1)98109/0]) ও 73111001776])0100 7305 ৫০ 0091191 নামক সংবাদ 

পত্র (অক্টোবর ২৯ তাং ১৯৩৮) তাহার সম্বন্ধে সুখ্যাতিমূলক মন্তব্য প্রকাশ 

করেন। 

-_সেক্াপ্সিস্ল্তেল্প জন্মমস্ছান্নে-- 

বার্িংহাম হইতে এবন নদীর তীরে অবস্থিত টান্সফোর্ড নামক স্থানে 

তিনি নুপ্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিতে যান। সেক্সপিয়রের আমলে 
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সেক্সপিয়রের বাড়ী ঠিক্ যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেইভাবেই সংরক্ষণ করা হই- 
যাছে। আসবাব পত্র৪ ঠিক সেইভাঁবে সেইরূপ বজায় রাখা হইয়াছে । এইসমস্ত 

হইতে তখনকার দিনের বাড়ী ও আসবাবের নিদর্শন জানিতে পারা যায়। 

সেই বাড়ী সংলগ্ন যে উদ্যান ছিল, সেইটি মাত্র বর্তমানে আধুনিক কালের 
পুষ্পোগ্ঠানে পরিণত কর! হইয়াছে। এজন্য বাড়ীর সহিত উদ্যানটিঠিক্ খা খায় 
না। সেক্সপিয়রের স্বহস্তলিখিত পুস্তকের পাগুলিপি সেখানে রক্ষিত হইয়াছে এবং 

তিনি নিজে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহাও সজ্জিত রাখা হইয়ছে। 
দেওয়ালে তাহার তৈলচিত্র ও তাহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তিরও চিত্র স্থান 

পইয়াছে। সেক্সপিয়রের তীর্থ হইতে বাশম্মিহামে ফিরিয়া '্সাসিয়া তিনি 

লগ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। 

কল্ম্র জু সহন্লে 

লগুন হইতে তিনি ইংলগ্ডের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র কেন্তিজ সহরে গমন 
করেন। সেখানেও তিনি কর্পোরেশন কর্তৃক অন্যান্য স্থানের ন্যায় অন্ুবূপ 

সংবদ্ধনা লাভ করেন। কেস্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নৃতন গ্রন্থ'গারে তাহার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং তাহাকে গ্রন্থাগারের 

সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাহাদের কার্ধ্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন। এই 
গ্রন্থাগারের প্রাসাদতুল্য নৃতন অট্রালিকার দ্বারোদগাটন উৎনবও ভূতপুবব 
সম্রাট পঞ্চম জজ্জ সম্পন্ন করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থাগারের 
উপযোগী করিয়। এই শ্রন্থাগারটি স্থাপিত হইয়াছে । ইহার প্রাচ্য-বিভাগে 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তাহার মধ্যে ভারতের অনেক ছুল্প্রাপ্য 

গ্রন্থও আছে। 

অন্পাফোঞ্ড সহত্রে 

অতঃপর তিনি বিলাতের শিক্ষার অন্যতম গীঠস্থান অক্সফোর্ড গমন 

করেন। কেস্বিজের মত অক্মফোর্ডে বু কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। 
অক্সফোর্ডের বোডিলিয়ান্ গ্রস্থাগারটি ইংলগ্ডের মধ্যে অতি প্রাচীন। পুস্তক 
সংখ্যা ১৫ লক্ষ। প্রাচ্য বিভাগে সংস্কৃত পুথি সংগ্রহে ইহা গরীয়ান্। 
নেপালের ভূতপুর্ব প্রধান মন্ত্রী চন্দ্র সামসের জঙ্গ এই বিভাগে ছয় সহজাধিক 
অমূল্য পুঁথি উপহার দিয়াছিলেন। লগুনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর 
পরেই এই বোর্ডলিয়ান লাইব্রেরীর স্থান। ৩।৪ শতাব্দী পুর্বে যেভাবে এই 
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্রন্থাগ!রের পুস্তকাদির শ্রেণী বিভাগ করা হইত, এখনও সেইভাবেই চলিতেছে । 
পুস্তকের আকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ করা থাকে। পুস্তক বাহির 
করিবার জন্ত ইহাদের নিজেদের 0০৫9 বা সঙ্কেত আছে। সাধারণের পুস্তক 
দানেই এই গ্রন্থাগারটি পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে । তিনি তিন বৎসর পূর্বের 
এই গ্রস্থাগারটি দেখিয়াছিলেন; তাহার পর আর একটা নৃতন বাড়ী এই 

গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতেও এই গ্রন্থাগারের বিরাট 
সংগ্রহের সম্কুলান হয় নাই । 

_ তন আহন্বে 

বিলাতের স্বাস্থ মন্ত্রণা-পরিষদের সৌজন্যে লগ্ডন 70:00 বা 0010)070- 

6০গুলি দেখিবার তাহ।র সুযোগ হইয়াছিল। লগুন ৩০ মাইল বিস্তৃত বড় 
সহর। তাহা ২৮টি কর্পোরেশনে বিভক্ত । তাহার উপর লগ্ডন 0001 
09191 আছেন। প্রত্যেক কর্পোরেশনে কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান ও মেয়র 
আছেন। কেবলনাত্র লগ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে একজন লর্ড মেয়র আছেন। 
এই কর্পোরেশনগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ওয়েষ্ট মিনিষ্ঠার কর্পোরেশন 010 ০? 
ঢ/05000171800৮ নামে অভিহিত। ইহার কারণ হইতেছে-_রাজগ্রাসাদ 

বাফিংহাম প্যালেস, ব্রিটিশ পালিয়ামেন্ট এবং প্রধান প্রধান রাঁজ-কার্ধ্যালয় 

এই ভু) 9507011115607 (০071)076101,এর মধ্যে অবস্থিত। তিনি 016 ০ 

ঘয ০১001015667 হইতে আরন্ত করিয়া প্রত্যেক কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন। 

প্রত্যেক প্রধান কন্মীধ্যক্ষ তাহাকে সাদর সংবদ্ধনা করিয়া তাঁহাদের কাধ্য- 

প্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। 
প্রত্যেক কর্পোরেশন স্বীয় এলাকার মধ্যে রাস্তার ড্রেণ প্রভৃতি নিন্মাণ ও 

সংস্কার, বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ, কেন্দ্রীয় শাখ! গ্রন্থাগার পরিপোষণ, 

হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং নগরোগ্ভান প্রভৃতি 

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লগুন 0০0910৮য 0০0170.1 সমগ্র সহরের 

শিক্ষার ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্বাপক (10 719%00) সংরক্ষণ, বৃহৎ নগরোগ্ভান 

সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকেন । লগ্ন ৬/9০] 130870 জল সরবরাহ 

এবং লগ্ডন [:8731010 730৪4 ট্রাম, বাঁস এবং ভূতলস্থ রেলওয়ের ব্যবস্থাদি 
করিয়া থাকেন। বিলাতের অন্যান্ত সহরে পুলিশের কর্তৃত্ব কর্পোরেশন করিয়া 

থাকেন। পুলিশের অর্ধেক ব্যয় কর্পোরেশন বহন করেন, আর বাকী অদ্ধেক 
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সরকার দিয়! থাকেন। কেবলমাত্র লণ্ডনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে_ পুলিশের উপর 
কর্পোরেশনগুলির কোন কর্তৃত্ব নাই-_মেট্রোপলিটন পুলিশ খাস সরকারের 
অধীন, তবে ব্যয়ভারের অংশ লগ্ডনের কর্পোরেশনকেই করিতে হয়। 

লগুনের কয়েকটি কর্পোরেশন পৃথক যাছুঘরের জন্য ব্যয় করিয়৷ থাকেন। 
তন্মধ্যে বেখেনহল গ্রীণের যাছুঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেক 

70:009])তে টাউন হল আছে, সেইখানে অনেকস্থলে কর্পোরেশনের কার্যালয় 

অবস্থিত। তাঁহার সহিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও আছে। ছোট 

খাটে! মোকর্দমা অবৈতনিক বিচারকের করিয়া থাকেন। মেয়র সেই সব 

বিচারালয়ে সভাপতির কাধ্য করেন। গুরুতর অপরাধের জন্য 0০) 0? 

/,5205 আছেন ; বেতনভুক বিচারকের! পালাক্রমে এক একটা কোটে আসিয়া 
তাহার বিচাঁর করিয়া থাকেন । 

লগ্নে অবস্থান কালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্ভালয় এবং তৎসংলগ্ন গ্রন্থ।'গার 

দেখিতে যান। প্রধান গ্রন্থাগারিক 117, 1২. 4. 15০. তাহার সহকারিগণ সহ 

তাহাকে সাদর সংবদ্ধন। করেন এবং সকল বিভাগে লইয়। গিয়া তাহাদের কার্য্য- 

প্রণালী বুঝাইয়।৷ দেন। এই বিরাট গ্রন্থ'গ।র এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জম্য একটা 
প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সম্প্রতি নিম্সিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ নূতন 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে । 7) আন্তর্জাতিক দশমিক 

প্রণালীতে পুস্তকগুলি শ্রেণীবদ্ধ কর! হইয়াছে । পুর্ববাঁপর প্রথানুমারে ইংলগ্ডের 
রাণীর ভাত। লগ্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ের চাঞ্চেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। 

লগ্ডন 0/101709] 177566569এর নূতন বাড়ী বিশ্ববিষ্ভালয়ের পার্থ ই নিম্মিত 

হইতেছে । বর্তমানে 7 ০৩০০170150।এ এই 07100%%1 117906969 অবস্থিত । 

সেখানে সংস্কৃত, পার, আরবী প্রভৃতি এসিয়।৷ ও আফ্রিকার ভাষ! শিখিবার 

ব্যবস্থা আছে। তিনি 021006%] [7750659 ও তৎসংলগ্ন গ্রস্থ।গার দেখিতে 

যান। প্রধান কন্মাধ্যক্ষ তাহাকে বিশেষভাবে সংবদ্ধিত করেন এবং সকল 

বিভাগে লইয়া গিয়া তাহাদের কার্ধ্য-প্রণালী বুঝাইয়। দেন। 

লগ্নে চৌন্দটি যাহুঘর আছে, তন্মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম সর্বপ্রধান । 
তিনি এই সকল মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রধান 

সম্পাদক 101. [1509116 তাহার সংবদ্ধনার ব্যবস্থ। করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের 

অধ্যক্ষগণের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং স্বয়ং ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংলগ্ন 

গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগ দেখাইয়।৷ আনেন। 



৯০০ শহর 

লগুনের 0০%য 008701এর সৌজন্যে তিনি সর্বপ্রকার বিষ্ভায়তন 
দেখিবার স্যৌগ পান। তিনি যে সব বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিয়- 

লিখিত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(১) 9901801)9] 01692, অধিকৃত 0010021)19, 119701 ই 05০)্য 

901.00]--এই বিদ্যালয়ে এক হইতে চারি বৎসরের বালকবালিকাগণকে ভর্তি 
, করা হয় এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষ। 

দেওয়া হয়। এই স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী আছেন। সপ্তাহে পাঁচদিন 
স্কুলের কার্ধ্য চলে। সকাল সাত আটটায় স্কুল আরম্ত হয় ও শেষ হয় বৈকাল 
সাড়ে চারিটায়। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুদের চারিবার খাইতে দেওয়া হয়। 

. তিনবার খাঁটি ছুধ ও একবার চা! এবং জল খাবার। কিস্মিস্ দিয়া এক 
প্রকার জলখাবার স্কুলেই তৈয়ার হয়। স্কুল সংলগ্ন একটী ধোগীখানা আছে, 
সেখানে শিশুদের পোষাক প্রত্যহ কীচিয়া ইন্ত্রি করা হয়। একজন নার্স 
আছেন; তিনি প্রত্যহ প্রাতে যাহাতে প্রত্যেক শিশু দাত মাঝে, মুখ ধোয়, 

ও স্ানাদি করে, তাহার তত্বাবধান করেন। শিশুর! নিজেরাই দাত মাঝে, 
মুখ ধোয়, সান করে এবং তোয়ালে দিয়া মাথা! ও গা হাত মুছিয়। নিজেরাই 

পোষাক পরিতে শেখে । এই নারী স্কুলে কোন পাঠ্য পুস্তক নাই। পিচ 
বোর্ডে আটা ছবির বই আছে, আর আছে নানা রকম খেলনা ও নিত্য 

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। খেল অবলম্বন করে বা চিত্তাকর্ষক কাহিনী সঙ্গে 

শিক্ষয়িত্রী তাহাদের যাহ! শিক্ষা দেয়, তাহাই তাহাদের শিক্ষনীয় বস্তু । (২) 

0910675] 36:০০6 9010০01--এখানে পাচ বংসর এও ছয় বৎসরের বালক- 

বালিকাগণকে ভন্তি করা হয়। 11016935011 প্রণালীতে এই বিছ্ভালয়ে 
শিক্ষা দেওয়া! হয়। (৩) 980196080 10710970791) 9০1)001 _-এখনে 

খেলার সঙ্গে শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিশুরা মাটি লইয়া নানারপ 

দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শেখে এবং নান। অভিনব প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা 

দেওয়া হয়। বেখেনহেল গ্রীনে বালকদের জন্য (৪) 15070911009 ্র010 

80001 আর একটা বিদ্া-প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ে ভত্তি হইবার পূর্বে 
প্রত্যেক ছাত্রকে মনস্তত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া লন। পরীক্ষার কলানুযায়ী 

ছাঁত্রগণকে তিন ডাঁগে বিভক্ত করা হয়। তীক্ষুবুদ্ধি ছাত্রদিগকে পৃথক পৃথক 

শ্রেণীতে ভর্তি কর! হয়। আট বংসর হইতে এগার বৎসর পর্যন্ত বালকগণ 
এই বিষ্ভালয়ে পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক ক্লাসে চল্লিশজন ছাত্র লওয়া হয়। 



সর্ধশুদ্ধ নয়টি শ্রেণী আছে। আকাশ পরিস্কার থাকিলে উনুক্ত স্থানে 
পড়াইবার বাবস্থা আছে। এই বিদ্যালয়ে অঙ্কণ ও চিত্রাঙ্কণ প্রত্যেক ছাত্রকে 

শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করা একেবারে নিষিদ্ধ । 
চোখকে দেখাইয়া ও কাণকে শোনাইয়া শিক্ষনীয় বস্তু শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের 
বৈশিষ্ট। শিক্ষক ও শিক্ষযিত্রীগণ প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ব বুঝাইয়। দেন__ 
ছাত্রগণকে তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় বিষয়গুলি পরিস্কট করিয়া লইতে দেওয়া. 

হয়। ইতিহাস ও ভুগোলের বিষয় বস্ত হইতেছে__জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য দেশের 
উৎপন্ন বস্তু সন্বন্ধে সম্যক পরিচয় দান। যাহ! বাস্তব জীবনে কাঁজে লাগিতে 

পারে, তাহা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় অনাবশ্যক বিবেচন। করিয়া তাহারা পরিবজ্জন 

করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনন্দিন লিপি ও নিত্য আবশ্যকীয় 
বিষয়ে রচন করিতে হয় এবং চিত্র সাহায্যে তাহা পরিস্ফুট করিয়৷ দিতে হয়। 
এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ছুপ্ধদানের ব্যবস্থা আছে। ছুই বোতল ছৃগ্ধের মূল্য 

এক পেনি। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহার! দাম দিয় ছুগ্ধ পান করে, আর 
যাহারা অক্ষম, তাহার বিনামূল্যে ছুপ্ধ পাইয়। থাকে । সে বিষয়ে ধনী ব! 

দরিদ্রের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী এই বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের তিন রকম বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাঁকে। তীক্ষবুদ্ধি ছাত্রের 

সেকেপ্তারী বিষ্ভালয়ে, স্বাভাবিক বুদ্ধি বালকগণকে 09778] বিদ্যালয়ে এবং 
অল্পবুদ্ধি বাঁলকগণকে 8০10৮ স্কুলে ভন্তি কর! হয়। প্রথম ছুই রকম 
বিগ্ভালয়ে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে এবং শেষেরটীতে 
চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত পড়ান হইয়৷ থাকে । 

এই তিন রকম বিদ্ালয় তিনি পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে দুইটীর 

পরিচয় দেওয়া হইতেছে (১) ড/০01১707৮), 9০০01708৮য 30100]1-_-এই 

বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভিন্ন জান্মাণ ও ফরাসী ভাষ। শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক 

ছাত্রকে 1)795100) 7010000, 1300]. 13100170) 0211)00৮য &০ 731901 

২1010].এর কাজ শিক্ষা! করিতে হয়. এবং অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ও শিক্ষার 

ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীতও শিখিতে হয়। 0209966 বা ব্যায়াম শিক্ষারও 

ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে বিছ্ালয়েই মধ্যাহ্ন ভোঁজন করিতে হয়। এই 

জন্য ধনী বালকদিগকে নয় পেনী হিসাবে মূল্য দিতে হয় এবং দরিদ্র ছাত্র- 
গণ বিনামুল্যে আহারীয় পায়, কিন্তু আহারীয়ের কোন তারতম্য হয় না। 

এই বিছ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক বংসরে এক. মাসের জন্য. আন্তর্জাতিক ছাত্র- 



ডন ব্রৎশবাটা 

বিনিময়ের ব্যবস্থা! করিয়াছেন । সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য দেশে এক 

মাঁসের জন্য শিক্ষা লাভ করিতে যায় এবং অন্য দেশের সেই শ্রেণীর ছাত্রের! 

এই বিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য অধ্যয়ন করিতে আসে । ফরাসী, জান্নাণ ও 

স্থইডেন দেশের মধ্যে এই বিনিময় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে অন্যান্ত 
দেশের সহিত একট! ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। 

(২) দ্া05০7 /501)00 01210 7305 ৩01)০09]__-এই বিদ্যালয়ে অল্পবুদ্ধি 

বালকগণকে ভত্তি করা হয় এবং চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে, ২০1)001 10751110 

0071209%/9 দিয়া জীবিকার্জনের জন্য ছাড়িয়! দেওয়। হয়। ইহারাই সাধারণতঃ 

ট্রাম ও বাসের কন্ডাক্টার, অফিস ও হোটেলে ৮৪10"এর কার্য করিয়। 

থাকে । এই বিদ্যালয়ে সুত্রধরের, কম্মকারের ও দপ্তরীর কার্য এবং চিত্রাঙ্কন 

প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়। হয়। ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষ। দেওয়া হর না। 
সঙ্গীত ও জিম্না্টিকেরও ব্যবস্থা আছে। 

, তিনি 0876181) টাউনে ০:৮-৮ ০3০৮, 1১016001700 বিদ্যালয়ও 

পরিদর্শন করেন। এখানে সাধারণভাবে লেখাপড়ার সহিত কলকাঁরখানার 

কার্য্যের উপযোগী ইস্পাত ও লৌহের দ্রব্য ও গৃহের আসবাব প্রস্তুত, সকল 
প্রকার ছাঁপ।খানার কাঁজ, উচ্চাঙ্গের বই বাঁধাইয়ের কাজ, টাইপ রাঈটারের 
কাঁজ এবং চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি ভালরূপে শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা আছে। এইখানে 

জিম্নাসিয়াম আছে, সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনেরও 

পূর্ব মত ব্যবস্থা আছে-_-ধনী দরিদ্রের কোন পার্থক্য নাই। আর এক ধরণের 
বিগ্ভালয়ও তিনি পরিদর্শন করেন ; তন্মধ্যে ভা 019৮০76) 715908 19501)110 

[7150101700) 00111) 1২,910179 90])00] উল্লেখযোগ্য | এখানে যাহারা কল- 

কারখানায় কাজ করে, সন্ধ্যার পর তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থ! আছে। যেযে 

বিভাগে কাজ করে, সে সে বিষয়ে উন্নততর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। 

_লগুনে সাংবাদিক ও হিশিশষ্ট ব্যক্তি সম্মিলন্মে 

লণ্ডানর প্রধান সংবাদ পত্র 21108 এর সম্পাদক ১17 চা] 

710৮7 তাহাকে নিমন্ত্রণ ও সংবদ্ধিত করেন । 75৫0116 08, 10115 

[2য):093, 19117 111], 12115 91:০৮, প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও 

প্রতিনিধিরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে 

আলোচন। করেন এবং এ সকল সংবাদপাত্রে বড় বড় অক্ষরে তাহার সম্বন্ধে 

বহু.সংবাদ প্রকাশিত হইতে. থাকে। 770039 ০ 1,0:08এর উদ্বোধন 
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উপলক্ষে তিনি সেখানে নিমক্ত্রিত হন এবং সমাদর লাভ করেন। সম্রাট ও 
সম্রাজ্জী উদ্বোধন কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। বাঙ্গালার ভূতপুর্ব গবর্ণর স্যার জন 

এগ্ডারসন--যিনি বর্তমানে লর্ড প্রিভিসিল ও মিনিষ্টার অব. সিভিলিয়ান 
ডিফেন্স (1970. 00157908] & 21170186001 0511191) 1)9161709)এর কার্য 

করিতেছেন-_তিনি হোম অফিসে ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। নান! বিষয়ে 
আলোচনা করেন। ইগ্ডিয়া অফিসে 81. 99 50190০০, 81 91190], 
317 1:95111910 0112105 10 4১00] 1690.025 17" 18005578101 00009119) 

প্রভৃতি সদস্যগণ ইহাকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ভারত সম্বদ্ধে আলোচন! 
করেন। স্তার আছুল কাদের ইনি ইংলগ্ড ত্যাগ কালে এক বিদায়-ভোজে 

ইহাকে আপ্যায়িত করেন এবং তাহার আলোকচিত্রও উপহার দেন। পালিয়া- 

মেন্টের বহু সদস্যের সহিতও ভারত সম্বন্ধে তাহার আলোচন! হয়। ভারতের 

হাই কমিশনর স্যার ফিরোজ খা নুন_ধাহার নামে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী 

পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন_তিনি কানাডা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর 
তাহার সহকন্মিগণের সহিত তাহাকে সাদর-সংবদ্ধন। করেন । 

_স্ুইড্ডেন? ডেলন্মার্ক ও হল্যাণু লহল্পে_ 
_ওওস্্রীটীল্নুবল হ্যুজন্কেত্র দর্শনে 

অতঃপর গ্রেট ব্রিটেন ত্যাগ করিয়া তিনি ন্ুইডেনে যান। তখন 

সুইডেনে শীতাধিক্য অনুভূত হইতেছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনের আলো! 
ছুই ঘণ্টার বেশী দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেখানে কর্পোরেশন, ষ্টকৃহলম 

বিশ্ববিগ্ভালয় ও তৎসংক্রাস্ত গ্রন্থাগার প্রভৃতি তিনি পরিদর্শন করেন। সুইডেন 
হইতে তিনি ডেনমার্ক যান এবং সেখানকার বিশ্ববিষ্ভালয় ও রাজকীয় গ্রন্থাগার 

প্রভৃতি পরিদর্শন করেন এবং সমবায়-প্রণালীতে কি ভাবে সমগ্র জাতি অর্থ- 

নৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছে, সে বিষয়ে সেই বিভাগের উচ্চ রাজ- 
কর্মচারীদের সহিত আলোচন। করেন। তৎপর তিনি হল্যাণ্ড যান এবং 

সেখানকার গ্রন্থাগারাদি পরিদর্শন করিয়া বেলজিয়ামের ত্রাচেস্ সহরে গমন 

করেন এবং তথাকার রাজকীয় ও জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগ।র 

ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ব্রাচেমু থাকাকালে তিনি প্রসিদ্ধ 
ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে যান। ওয়াটারলু একটা ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে 
মোট ২২ ঘর লোকের বাস। এখানে বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান্ 
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বোননপার্টি-বিজয়ের গ্রৃতিস্তন্তশ্বরূপ সুউচ্চ মনুমেন্ট নিম্মিত হইয়াছে । এই 
মনুমেন্ট হইতে চতুণ্দিকের পল্লী-দৃশ্য অতি মনোহর । 

_ জার্মানী বালিন সহলে_ 

বেলজিয়াম হইতে কলোন্ সহর দেখিয়। তিনি জান্নীর রাজধানী 
বালিন সহরে গমন করেন। কলোন সহরই বিখ্যাত ডাক্তারী মলম 
ওডিকলোনের জন্য বিখ্যাত। বালিনে তিনি এখানকার গবর্ণমেণ্টের 

অতিথিরূপে সংবদ্ধিত হন এবং গবর্ণমেন্টই বালিন সহর ও জার্মানীর প্রাচীন 

রাজধানী পস্ডাম্ সহর প্রভৃতি দেখিবার ব্যবস্থা করেন। তাহার ভ্রমণের 

তত্বাবধান করিবার জন্য [,00)81 101]100])5 নামক জনৈক উচ্চ রাঁজকর্মাচারীকে 

তার দেওয়া হয়। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়। দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে লইয়া 

যান এবং প্রধান ব্যংক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। বালিন্ একটী 
প্রকাণ্ড সহর। ১২টী কর্পোরেশনে বিভক্ত । প্রধান কার্য্যালয়ে বার্গোমিনিষ্টার 

তাহার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং বাঞ্লিনের মানচিত্র ও তাহাদের 

প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। বাগ্লিন গবর্ণমেন্টও তাহাকে হের 
হিটলারের বক্তৃত| ও অন্যান্ত বহু পুস্তক উপহার দেন। তিনি বালিন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে রাজকীর গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, আটিগেলারী, কাইজার দ্বিতীয় 

উইলিয়মের প্রাসাদ এবং তাহার নিকটব্তা প্রাসাদতুল্য অশ্বশালার একান্তে 
অবস্থিত মিউনিসিপাল লাইব্রেরী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। বৈদেশিক ও 

প্রচার-বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত তিনি পরিচিত হন এবং 

তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনার স্বযোগ হয়। হের হিটলারের 

সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। বার্লিনে অবস্থানকালে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কয়েকটি ভোজে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। 
তাহাতে গণ্যমান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি অনেকের সহিত তাহার পরিচিত 

হইবার স্থযোগ ঘটিয়ছিল। জান্নাণ গবর্ণমে্ট তীহার প্রাচীন রাজধানী 

গস্ডাম্ সহরে যাইবার ব্যবস্থা করেন। পূর্বোক্ত |], 1,001) 01111) 

এর উপর সকল ব্যবস্থার ভাব দেওয়া হয়। ছুই শত বংসর পূর্বে জান্মানীর 

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের রাজধানী এই পত্ডাম্ সহর। কাইজার 
দ্বিতীয় উইলিয়ম এইখাঁনে একটা নৃতন প্রাসাদ নিন্দাণ করেন। এই সহরে 
একটী বৈশিষ্ট হইতেছে-বিভিন্ন জাতির উপনিবেশ। যে যে জাতির 
উপনিবেশ আছে-_তাহাদের দেশের মত ভুবন বাড়ীগুলি নির্মিত হইয়াছে । 



শোল্লিলাল্রিকষ ইতিহান ১৬০ 

সেগুলি অটুটু অবস্থায় বজায় রাখ! হইয়াছে। ফরাসী, রুষীয়, দিনেমার, 

ডাচ, প্রভৃতি পল্লীগুলি দেখিলে সেই সেই দেশে আসিয়াছি বলিয়া মনে হয়। 
ফ্রেডারিক দি গ্রেটের প্যালেস যাইতে হইলে প্রবেশ মূল্য দিয়া যাইতে হয়। 
কক্ষগুলি মূল্যবান আসবাব ও শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত তৈলচিত্রে পূর্ণ। 
সেখানে যাইতে হইলে সেখানকার কাপড়ে প্রস্তুত বিনাম। পড়িয়া পা ঘস্ডাইয়| 

এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে হয়। এই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে |. 105 

তাহার এক আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান অতীব 

মনোরম। করাসী দেশের ভাসে প্রাসাদের আদর্শে উদ্যানটি রচিত । 
বাঁলিন হইতে দৈনিক সাতখনি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে কয়েকটী 

সংবাদ পত্রের সম্পাদক তাহার সহিত সাক্ষং করেন এবং সকল পত্রে তাহার 

ভমণ-কাহিনী অতি মনোরম ভাষায় প্রচারিত হয়। ও 

_ছেক্োেলোভিক্িস্ত্রাক পরাগ, লসহল্রে 

বালিন হইতে তিনি চেকো শ্লেভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ সহরে গমন 
করেন। তখনও চেকোশ্নোভেকিয়ার সীমান্ত প্রদেশগ্চলি অশান্ত ছিল। 

ছিল। সেইজন্য এ দেশে যাওয়ার রেলে টিকেট দেওয়া বন্ধ করা৷ হইয়াছিল। 
ট্রেণের কণ্ডাক্টার ভাড়। আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাগ সহরে 

রোম্যান ক্যাথলিক ধন্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাই বেশী । সহরে তাহাদের গীঙ্জার 

সংখ্য। শতাধিক। এ সকল গীর্জ।র উচ্চ চুড়াই প্রাগ, সহরের বৈশিষ্ট । তিনি 

প্রষগ, সহরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন, তাহার পুস্তক সংখ্য। পাঁচ লক্ষ । 
অন্ধদের জন্য একটা গ্রন্থাগার আছে, তাহার পুস্তকসংখ্যা পঞ্চানন হাজার। 
শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা বিশ হাঁজার। জান্মাণ ভাষায় একটা 
গ্রন্থাগার আছে, তাহার পুস্তক সংখ্যা পঞ্চানন হাজার । গ্রন্থাগার বিষয়ে 

চেকোগ্লোভেকিয়া ইউরোপের অন্যান্ত দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই পশ্চাতে 

নহে। প্রত্যেক কমিউনই আইন অনুসারে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে বাধ্য । 

সেখনকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা ষোল হাজারের উপর। এখন সে দেশে ঘোর 

হুদ্দিন চলিতেছে । যে প্রদেশে কল কারখানা ছিল এবং সেখান হইতে 
অর্থাগম হইত, সেই সব প্রদেশ সম্প্রতি জার্মীণ অধিকারে আসিয়াছে, সেই 

সব প্রদেশের বুকের উপর দিয়া জান্মানী সুপ্রশস্ত মোটরের রাস্ত। নির্মাণ 

করিতেছে, তাঁহার উপর ষোল আন কর্তৃত্ব তাহাদের থাকিবে । এই সব নানা 
কারণে চেকোগ্নোভেকিয়। জাতি মুস্রাইয়া পড়িতেছে। এত রাজনৈতিক ও 

২ 
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অর্থনৈতিক অবসন্নত। স্বত্বেও তাহাদের জ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা! ক্ষু্ হয় নাই। 
দেশবাঁনিকে জ্ঞানবলে বলীয়ান্ রাখিবার জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা বস্ততঃই খুব 
প্রশংসনীয়। 

_অস্ভি,স্ররাল্স ভিন্মেনা সহন্পে_ 
প্রাগ সহর হইতে তিনি অষ্টিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে গমন 

করেন। সেই দেশও কিছুদিন পূর্বে জার্্মাণ করতলগত হইয়াছে । সে 
'জাতিও মুস্ডাইয়! পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের কয়েদীদের ন্যায় এখানে শিক্ষিত 
অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মাত্রকেই ইট্পাথর 
ভাঙ্গা প্রভৃতি কায়ক্লেশকর শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয়- ইহাকে 
0000070:96107 08101) বলে। অষ্টিয়াবাসীরা এই 00100766101 

08101) এ নির্যাতনের ভয়ে বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে 
সাহস করে না। তাই আকারে ইঙ্গিতে তাহাদের মর্্ন্তদ কাহিনী তাহাকে 
জানাইয়া দেয়। ভিয়েনায় এখন প্রত্যেক বাড়ীতে ইচ্ছাতেই হউক বা 
অনিচ্ছাতেই হউক, স্বস্তিকা-পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক 
বাড়ীতে হার হিটলারের চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে এবং পরস্পর সন্তাষণে হার 
হিটলার মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। ভিয়েনা একটা প্রকাণ্ড সহর, প্রশস্ত 
রাস্তা এবং বৃহৎ অট্রালিকাপূর্ণ। ট্রাম, বাস ও মোটরের আধিক্য আছে। 
নগরোগ্ানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বহু পূর্বে ভিয়েনা বা অষ্ঠিয়ায় 
£.81)91)070 রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেন। তাহাদের বিরাট প্রাসাদ এখনও 

মিউজিয়ামরূপে রক্ষিত হইয়াছে । তিনি ভিয়েনার বিশ্ববিগ্ালয়, রাজকীয় 
বিরাট গ্রন্থাগার, পালিয়ামেন্ট হল ও কর্পোরেশন দেখিতে যান । কর্পোরেশনের 
বৃহৎ অট্টালিকা 1380988 [70956 নামে পরিচিত। সেখানকার প্রধান 

কশ্মাধ্যক্ষ তাহ।কে সংবর্ধনা করেন, সকল বিভাগে লইয়। গিয়া তাহাদের 
কাধ্য-পদ্ধতি বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাঁদি উপহার দেন। 

তিনি তাহাকে সুসজ্জিত অভ্যর্থনা হলে লইয়া যান এবং হার হিটলার অষ্ঠি,য় 

অধিকার কালে ষে স্থানে দীড়াইয়৷ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহ। দেখাইয়। 

দেন। এই হলে তিন হাজার লোক ন্বচ্ছন্দে বসিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থ। 

আছে। ভিয়েন! হইতেও অনেকগুলি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে; 
তন্মধ্যে [6091 [0100] 7279590১ 30771601607 005 000, 10107 

18£0181195 প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সম্পাদকীয় স্তস্তে তাহার সম্বন্ধে 

মন্তব্য প্রকাশ করেন। তথায় [00181) 17156106901 3018105 &, 0010. 
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11070 নামক ভারতবাসীদের একটী প্রতিষ্ঠঠন আছে, সেখান হইতে [11019 

00101711018] 9880%6০ নামক একটী সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এ 

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও মুখপত্রের প্রধান সম্পাদক ডক্টর পণ্ডিত বি, এ, 
অগ্নিহোত্রী এল, এল, ডি তাহার সংবদ্ধনার ব্যবস্থ। করেন। 

_ প্রত্যাব্গুনেক্র পথে_ভিন্নিঙ্ন হলে 

ভিয়েনা হইতে তিনি হাঙ্গারীর পথে বুঢ়াপেষ্ট সহর দেখিয়া ইটালীর 
ভিনিস সহরে গমন করেন। এই ভিনিস্ সহরটি জলের উপর নির্মিত। 
তিন শতাধিক দ্বীপের উপর বাড়ী নিশ্মিত হইয়াছে । জলপথই যাতায়াতের 

একমাত্র উপায়। ভিনিসের প্রসিন্ধ 721009:63 (9810১ [00100 19519,0০১ 

81556 $917-0980 বা বৃহৎ সোপানশ্রেণী গ্রভৃতি কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান 

দেখিয়া তিনি ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ধে ভারত প্রত্যাবর্তনের জন্য 0০926070880 

জাহাজে আরোহণ করেন । এ জাহাজে জান্নীণ হইতে বিতাড়িত, নির্বাসিত, 

নিরুদ্দেশগামী বহু ইয়ুদী নরনারী যাত্রী ছিল। তিনি তাহাদের মুখে 
তাহাদের নির্ববাসনের মন্মস্তদ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভারত অভিমুখে 

রওনা হন। 

হুলীত্দ্র-প্রস্ণম্ভি* 

বংশবাটী রাজ-বংশে লি জন্ম, ধন্য তুমি বঙ্গে, হে প্রশান্ত চিত; 
মহান্ভব মুনীন্দ্রদেব, জ্ঞনের চচ্চায় সব আত্মনিবেদিত। 

দেশসেবা, লোকসেব।, স্ুশিক্ষার সুপ্রনার আর সাহিত্যসেবায়, 

উন্নত হিমান্ডি শুর্দ সম, তুমি গরীয়ান বঙ্গে নিজ মহিমায় ! 

'পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ_ শাস্ত্রের বচন, কিন্তু তুমি হে মৃহীয়ান্, 

গ্রন্থাগার আন্দোলন তরে স্থ্দূর পাশ্চাত্য দেশে করিলা প্রয়ান, 

সপ্ত সমুদ্রের পরপারে সেথায় পুনঃ তুমি করিল! গমন, 
এবয়সেও মিটিলন1 তৃষা তব,__অফুরন্ত জ্ঞান-আহরণ। 

বিদ্যাবত্তা, বাগ্মীতার গুণে তব, প্রতীচির বিদ্ধানমণ্ডলী ঘত, 

মুগ্ধচিত্তে তব যশোগানে সেখাকার নান। পত্রে করিল নন্দিত। 

অফুরন্ত শের সৌরভ তব, বহে সমীরণ দিগ দিগন্তর, 
তোমার প্রশস্তি গানে মুখরিত আজি বাঙ্গালার সথনীল অন্বর । 

দূর শ্বেতদ্বীপ হ'তে, সার্ধ তিন মাস পরে, আজি তব হ'ল আগমন, 
ধান্য দুর্ববা-ন্েহাশীষ দিয়ে জননী বাঙ্গালা তোমা করিছে বরণ। 

নি ০৬, ০ সপ্ত ভপপাপ ৮ শা াত্পি ৮০ স্পীকার কি শি শশী ১ শা টাটা 7 পাশা ২ শিশ্পিশীশীশতি সাতাশ শোর িশিশারশী 

* «পারিবারিক ইতিহাসের সম্পাদক-রচিত। 
এ িশা পাশপাশি ৭ 



| ভাল্পত-গনর্শম্েণ্টে্স আইন-সচ্ি 
স্যার নৃপেন্্রনাথ সরকার, কে-টি, কে-সি-এস-আই, 

াল্র-ঞ্যাউল 5 এস, একি, এল, 
_ 2৯2 

_বহস-পল্িচিন্স__ 
বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, বিশ্ববিশ্রুতযশা?, আইনশাস্তে অপ্রমেয় 

প্রতিভাশালী জ্যোতিষ্_-ভারত গভর্ণমেন্টের অঃইন-সচিব স্যার বৃপেন্দ্রনাথ সর- 
কারের নাম বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে না জানে? তাহার পিতামহ 

স্বনামখ্যাত প্যারিচরণ সরকার বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে নবযুগের 
অন্যতম প্রবর্তক । তিনি একজন প্রকৃত কন্মবীর ছিলেন। তাহার প্রণীত [71181 

1০০]. 01 13,6801176 পড়িয়া! শিক্ষারস্ত করে নাই, বাঙ্গালায় কেন__ভার তেও 

এরূপ লোক বিরল। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাহার! মাসিক পত্রের 

অবতারণা করেন, তিনি তাহাদের শীর্ষ-স্থানীয়। তিনি এ দেশীয় শিক্ষা-সমাজে 

৮[])0 7১717000100 [70107 60011015৮00 01 070 1173, ইত্যাদি 

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাঁতার ইডেন হিন্দু হোষ্টেল তাহারই কীর্তি । 
তাহার অসামান্য মনীষা; স্মৃতিশক্তি ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে মহাপপ্ডতিতগণও 

বিন্মিত হইতেন। কলিকাতার মুক্তারাম বাবুর স্ত্বীটে তাহার পৈতৃক বাটা 
ছিল। হুগলী বরঞ্চ স্কলে তিনি ২০০২ বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 

তাহার প্রণীত বহু স্কুল-পাঠ্য পুস্তক এখনও পাঠ্য-তালিকা-ভূক্ত আছে। 
তাহার পুক্র নগেন্দ্রনাথ সরকার বাঙ্গাল! গবর্ণমেন্টের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ ও 
জনপ্রিয় [0য0907050 0100 ছিলেন। 

_জলুম শু লিছ্যাশ্শিক্ষী-_ 
নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 

কলিকাতার মেট্রোপলিটন স্কলে তাহার প্রাথমিক শিক্ষারন্ত হয়। এক্কুলের 

তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাজ্র ছিলেন । পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন 

ও তথ হইতে ১৮৯৪ সালে গণিত, পদার্ঘবিদ্। ও রসায়নশাস্ত্রে অনাস” সহ 

বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার ছুই বংসর পরে তিনি এ কলেজ হইতে 

রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের ন্যায় কলেজেও তাহার 

ছাক্র-জীবন অত্যন্ত আশাপ্রদ ছিল। তিনি একজন মেধাবী ও তীক্ষ বুদ্ধিশালী 
ছা্ররূপে সকলের মনৌযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালে তিনি যে 

দেশের একজন গণ্যমান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি রূপে প্রতিভাত হইবেন, তাহার 

' ছাজ্র-জীবনেই তাহার বিকাশ সম্যক্ সচিত হইতেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে 
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অধ্যয়ন কালে তিনি অনেক পুরস্কার ও স্বলারসিপ, পাইয়াছিলেন । /১৮৯৭ 

সালে তিনি রিপণ কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

লাভ গন গু ব্যাল্লিষ্টান্বী পন্রীক্ষা!-_ 
এ বংসরেই নৃপেন্দ্রনাথ ভাগলপুর জেলা কোর্টে ওকাঁলতী করিতে 

আরম্ভ করেন। ১৯০১ সালে তিনি আগ্রা কলেজে রসায়ণ শাস্ত্রের 

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; কিন্ত তিনি এ পদ গ্রহণ করেন নাই। ১৯০২ 

সালে তিনি বাঙ্গলার সাবৌন্ডিনেট জুডিসিয়েল সাঁভির্সে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত 
হন। এ পদগ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর কাধ্য করিয়াছিলেন বটে, 

কিন্তু বিশাল জগতে বিচরণশীল পক্ষী হঠাৎ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়। যেরূপ অস্থির 

হইয়া উঠে, তদ্রুপ জুডিসিয়েল সাভিসের সন্থীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না 
থাকিয়া বিশাল আইন-জগতের একজন খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী আইনজীবি- 

রূপে পরিগণিত হইবার জন্য তাহার মন বিদ্রোহী হইয়। উঠিল। ১৯০৫ 

সালে তিনি এ পদে ইস্তফা দিলেন এবং সেই বৎসই বিলাত গমন করিয়। 

[111 001119 [177 এ ছাজরূপে ভর্তি হইলেন। ইংলগ্ডে থাক। কালে তিনি 

17. 00%0178-1781৮ 0. চেম্বারে ছাজরূপে কাধ্য করিয়া ইংরেজী আইন 

ও তাহার কার্্য-প্রণালীর বিভিন্ন ধারায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। 

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় তিনি জটীল আইনের উচ্চতর অধ্যয়নে সবিশেষ কৃতকার্ধ্য 

হইলেন এবং সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাক্রগণের মধ্যে সব্বপ্রথম হইয়া 

বিশেষ সন্মান প্রাপ্ত হইলেন। 

_আআাহইন-ব্যনবসাঙ্ে ক্ুতিত্র- 

বৃপেন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাত। হাইকোর্টে 

যোগদান করিলেন। কিছুকালের জন্ত তিনি পরলোকগত স্যার বিনোদচন্দ্র 

মিত্রের চেম্বারের 'জুনিয়র'রূপে কার্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই আইনে তাহার 
অতুলনীয় প্রতিভা পরিস্ফ,ট হইয়া পড়িল। এটনাঁগণ তাহাকে প্রচুররূপে 
ক্রীফ+ পাঠাইতে লাগিলেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে যোগদানের 
অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি কৃতকারধ্যতার কুস্থুমাস্তীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে 

লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ও 
আপীল বিভাগে সুবিস্তীর্থ পসার* অর্জণ করিলেন। আইনে তাহার প্রগাঢ় 

পাণ্তিত্য, অকাট্য যুক্তি ও তর্কের দ্বার! পক্ষ-সমর্থনে 'অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 

ও বিচক্ষণতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 



সপ ৯ 

ভারত এণগমেন্টের আইন-মূটিও 
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১৩০ এলগিন ল্লোড 

_এ্রডভ্ডোক্ষেউ. জেন্াক্সেল-_ 

অচিরকালমধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ বারের একজন অন্যতম স্বনামধন্য নেতারূপে 

পরিগণিত হইলেন। ইহা সর্ধত্র সুবিদিত যে, ১৯১৯ সালে তাহাকে 
হাইকোটের স্থায়ী জজের পদে নিযুক্ত কর! হয়। কিন্তু তিনি এর সম্মান 
স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি যখন হাইকোর্টে আইন 
ব্যবসায়ে সৌভাগ্যের হিমাব্রি-শিখরে বিরাজমান ছিলেন, তখন তাহাকে 
বাঙলার এডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হয়। নিরতিশয় দক্ষতা 

ও নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাহার উচ্চ পদের কর্তব্য স্ুচারুরূপে নির্বাহ করেন। 
এজন্য মহামান্ ভারত সআট ১৯৩১ সালে তাহাকে 'হ্যারঃ (0161)6,001 ) 

পদবী-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়৷ গুণের যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করেন। 

_ল্লাজনৈভিক ক্ষেত্রে_ 

স্যার হুপেন্দ্রনাথ তাহার স্বদেশের রাজনৈতিক কার্যে বরাবরই অনুরাগ 

প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ ও ১৯২২ সালে মিঃ গান্ধী কর্তৃক জন- 

সাধারণের দ্বারা আইন অমান্য-আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে তিনি “নাগরিক- 

রক্ষা-সমিতি' (010120108,-7100000101)-1492000 ) সংগঠন ব্যতীত কোন 

রাজনৈতিক আন্দোলনেই প্রকান্ঠে যোগদান করেন নাই। ১৯৩২ সালে 

বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাহাকে বিলাতে তৃতীয় ভারতীয় 
“গোলটেবিল বৈঠক” (10170 1110100) 00100191)19 00116101109 )এ 

যোগদান করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রণ করা হইলে প্রকৃত পক্ষে 
তিনি সাধারণের হিতজনক কার্যে মনোনিবেশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে 

তাহার কার্য এতদূর প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল যে, ১৯৩৩ সালে তিনি 

[70187 00756109010) 4১০৮ এর জন্য গঠিত জয়েন্ট পালিয়ামেণ্টারী কমিটি 

(০7০৮ 80191092/াণ্য 0011771669০) তে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিনিধি 

মনোনীত হইলেন। গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে ও জয়ে পালিয়া- 

মেন্টারি কমিটীর ডেলিগেট্ রূপে স্ার নৃপেন্দ্রনাথ নিজেকে একজন দূরদর্শী 

রাজনীতিকরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন । তিনি বাঙ্গলার নিমিত্ত অধিকতর 

আর্থিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংশোধনের জন্য প্রভূত 

পরিশ্রম করিয়াছিলেন । এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে বাঙ্গলার 

অথণ্ড হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে তুমুল আন্দৌলন চলিয়াছিল এবং 

এখনও চলিতেছে । এই বাঁটোয়ারার দ্বার! হিন্দুর যে কি সর্বনাশ হইয়াছে, 
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তাহ। এখন দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে। হিন্দুর স্বার্থ-সংরক্ষণে গো 

টেবিল বৈঠকে ও পালিয়্ামেন্টারী কমিতে স্তার নৃপেন্দ্রনাথের নিভীঁক ও 

দূরদর্শী বজগন্তীর বন্তৃতাদানের জন্য বাঙ্গলার সকল সংবাদপত্রই ওজন্বিনী 

ভাষায় তাহাকে প্রশংসিত করিয়৷ অভিনন্দিত করিয়াছিল । 

_ ত্য লুপেত্রলাথের তত ও প্রলক্ধামালা- 

স্াঁর নৃপেন্দ্রনাথ জয়েন্ট পালিয়ামেণ্টারী কমিটিতে স্তামুয়েল হোরকে 

দক্ষতার সহিত যে জেরা করিয়াছিলেন, এবং তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে 

পুক্তিকাকারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জয়েন্ট পালিয়ামেন্টারী কমিটির ও 

পালিয়ামেন্টের সদস্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের অবশ্য 

স্মরণ আছে। ম্বীয় উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য এ অভিলধিত বিষয়ে জ্ঞানার্ঞণের 

জন্য তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ । 

প্রবন্ধ গুলিতে রাজকীয় দলিল পত্রাদি হইতে নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহে তাহার 

গভীর অনুসন্ধিংসা বিশেষ ভাবে প্রকটিত এবং এ সকল তথ্যাদিতে যে তাহার 

বিশেষ অধিকার আছে, তাহাঁও বিশদভাবে প্রমাণিত হয়। এসেমব্রিতে 

পালিয়ামেন্টের সংরক্ষণশীল সদস্তবর্গের সমক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, 

এবং সময়ে সময়ে বাঙ্গলার পাটের রপ্ত।নী শুক্ক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, 

পুণ। প্যাক্টের পরিবর্তন ও হাইকোটের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে সকল 

বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, এগুলি প্রকৃতপক্ষেই তাহার যুক্তি ও বাগ্সিতা- 

শক্তির অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন | রাজনৈতিক প্রবন্ধ গুলিতে ও তাহার শ্রেণীসংবদ্ধভাবে 

তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিবার শক্তি অত্যদভূতরূপে পরিস্ফৃট। 
_সাইন-সচিবেন্ গাছে 

১৯৩৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর স্তার নুপেন্দ্রনাথ বড়লাটের শাসন- 

পরিষদে আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকা কালে তিনি 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ। (117019]. 091010741 1406181801509 48901000015) 

তে ইন্সিওরেন্স বিল" প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিল পাশ করাঁন। আইন- 

সচিবের পদে কৃতিত্বের জন্য ভারত-সম্রাট ১৯৩৭ সালে তাহাকে 

“কে, সি, এস, আই?” উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। 
১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে স্যার ৃপেন্্রনাথ আইন-সচিবের পদ হইতে অবসর 

লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাহার অবসর গ্রহণের সময় 

ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট সংবাদ পত্রই সমস্বরে বলেন যে, তাহার ন্যায় 

কৃতী ও উপযুক্ত আইন-সচিব আর কখনও নিযুক্ত হয় নাই। 



৮ 
ঞটা 

১৬৭ এলগ্রিন কোড 
সাম্প্রদায্িক আটো শ্রাবন বিক্ুদ্ধে 

স্যান্প নুপেত্রনাথেন্স মত 

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ আইন-মচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর 
তাহার পুরাতন বন্ধু__কলিকাতা৷ হাইকোর্টের বিশিষ্ট সলিসিটারগণের দ্বারা 
অনুরুদ্ধ হইয়। 0910190] 0190৮00 ও তৎসঙ্গে জাতি ও সমাজের উন্নতির 
জন্ কাধধ্য করিতেছেন। শিমল! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কলিকাতার 

ইউনিতারসিটি ইন্ষ্টিটিউটে '“নারী-রক্ষা-সমিতি”র বাৎসরিক অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করিয়া প্রথম বক্ৃত। করেন । ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগষ্ট রবিবার 
কলিকাতাঁর আলবার্ট হলে মহারা্থীয় নেতা শ্রীমাধবহরি আগের সভাপতিত্বে 
“নিখিল-ভারত-সান্প্রদায়িক-বাটোয়ারা-বিরোধী-সমিতি”র চতুর্থ অধিবেশনে 
প্রদত্ব বক্তৃতার উপসংহারে স্তার নৃপেন্দ্রনাথ বলেন)-- 

1 1010086 0796 16 1১01 9011)10100 110908316), (118 01070 ১1)9010 
00 ৪ 91016001100 01 079 11111001511) 010 4880101)1য 10 া1]] 11001)0 
981)91160 60 0০01870 0106 6০5 ৪1011101008 ছা]. 81013 2000 
880011861019, | 11070 8100900 0050111)00. 10 1)00)1)0 08100011700 1103 
(1015 না] 00030110860) (0 00 101) 01110110000 00101010007 
0901810). 810 81156] 15 (100 101193 0৮017110110 (00০9 10] 1 9010 
11019001৮15 00110010101) 10000000060 000 1)0১১11)11115 01 70 0118720 
]]10 1700111096101) 01 010 (00101000701 00015101) 15 006 7001016010৮ 
2106110791101) 01 0110 0010111010১ 01 60 1]110108 চা)0 101 10/0১0%৮- 
(107) 01 01017 100101101000 11005 00610 10)00111000101) 0101) 0০9] 
10111091 0901১101815 001) ৪1091 01101081110 10001001001 1091৮ 01 070 
00001) 18700 001956100) 118100] (119 1)7:030159101) 01 500) 1819100১. 

স্যান্র নুপেন্দ্রনাথের চল্রিভ্র-ভিত্র 
স্তার বৃপেন্দ্রনাথ তীক্ষ বুদ্ধি ও দ্রুত অনুভূতিশক্তিসম্পন্ন এবং অনমনীয় 

দৃঢমংকল্পবিশিষ্ট অত্যুনুদ পরিশ্রমী ব্যক্তি। ইহ| শোনা যায় যে, ফোলজন 
লোকে চারি ঘণ্টায় যে কাজ করিতে পারে, তিনি একাই এসময়ে সেই কাজ 
করিতে পারেন। সময়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেশী। অপ্রমেয় 
প্রতিভা, তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতাবলে তিনি স্ুদীর্ঘকাল ব্যবহারাজীব- 
রূপে অপূর্র্ব কৃতকার্ধ্যতায় বিমণ্ডিত হইয়াছেন। জয়েন্ট কমিটীতে বিভিন্ন 
সাক্ষীদিগকে তিনি যে ভাবে জেরা করেন, তাহাতে নিপুণ রাজনীতিজ্ঞগণের 
সম্মেলনে তাহার মহতী বিচার বুদ্ধি, স্বদেশ-বাৎসল্য ও দেশের স্বার্থসংরদ্ষণে 
বীরের মতই গভীর অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। জটিল ব্যবহার শাস্ত্রে ধাহারা 

প্রতিভাশালী, তাহারা সাধারণত;ই গম্ভীর হইয়া থাকেন; স্যার নৃপেন্দ্রনাথের 



পালিবাল্িক হুতিহাংন ১৬৬ 
প্রকৃতিও গাভীর্য্যে পুর্ণ কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশ, ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার অধিবেশনে যখন বিষঞ- (0001) ৪10 61000 ) ভাব বিরাজ করিত, 

তখন তিনি রসিকতার সৃষ্টি করিয়া সদস্তগণের মধ্যে যেরূপ হাস্তরসের 
উদ্রেক করিতে পারিতেন, তাহার পূর্ববর্তী কোন আইন-সচিবই তাহ! 
পারেন নাই। ইহা তাহার বিভিন্নমুখী আদর্শ-চরিত্রের একটা গুণ। 
পরোপকার, দয়া ও দানশীলতায়ও স্তার বৃপেন্দ্রনাথের আদর্শ উচ্চ। তিনি 

প্রভৃত রোজগার করিয়াছেন, এবং প্রভূত দানও করিয়াছেন। তিনি স্ুৃশিক্ষার 
জন্য দমদম-রামকৃষ্ণ-মিশন-ই্,ডেন্ট হোমে ৮০০২১ সরম্বতী ইনষ্রিটিসনে 
১০০০২, প্যারিচরণ সরকার গাল-স্কুলে ৫*০০২ , রোগীর চিকিৎসার জন্য 
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ১০০০০২৬ ছুস্থ অনাথের সাহায্যের জন্য “ভবানীপুর সহায়- 
সমিতিতে ৮০০০২ শিমলা কালীবাড়ী এবং বেঙ্গলী ক্লাবের জন্য ৩০০০২) 

আয়ুর্ধেদ শাস্ত্রেরউন্নতি জন্য “বৈদ্যশীস্ত্র গীঠে” ১০০০২ এবং বাঙ্গলার নিপীড়িত 
ও ধর্ষিতা ললনাগণের রক্ষার জন্য “নারী-রক্ষা-সমিতি?তে ৫০০২ দান করিয়া- 

ছেন। তাহার আরও বহু দানের কথ। উল্লেখযোগ্য | 

স্যান্ল নুলেত্দ্রনাথেন্র বহশ-কথা 
স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালে বারাসতের জমিদার দুর্গাদাস বন্থুর 

একমাত্র কন্ত। শ্রীমতী নবনলিনীকে বিবাহ করেন। লেডী সরকার 

বাজলার সামাজিক উন্নয়ণ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রগতির জন্য বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন 

করিয়। থাকেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ লেডী সরকারকে সঙ্গে করিয়৷ পালেষ্টাইন, 

মিশর, ইয়ৌোরোপ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুর মিঃ রমেন্দ্রনাথ সরকার কলিকাতা 
হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার । আইন ব্যবসায়ে স্তার হুপেন্্রনাথের মতই ইনি দ্রুত 

উন্নতি লাভ করিতেছেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ এখন কলিকাতায় অবস্থান করাতে 

জটিল বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণের পক্ষে মিঃ রমেন্দ্রনাথের বিশেষ সুযোগ 

ঘটিতেছে। মধ্যম পু মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ইঞ্জিনিয়ারিংএ লগ্ডন ইউনিভার- 

সিটির 7. ১০. ও কলিকাতায় ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায়ে রত। ইনি ভারতের 

বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান “নিউ থিয়েষ্টার্স লিঃ”এর ম্যানেজিং ডিরেকঈুর । স্তার 

বৃপেন্্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক । তৃতীয় পুত্র মিঃ নীরেন্দ্রনাথ সরকার 

“ছোটনাগপুর মাইক। সিপ্ডিকেটে”র ম্যানেজিং ডিরেক্টর । চতুর্থ ধীরেন্দ্রনাথ, 

পঞ্চম বরীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ শচীন্দ্রনাথ, সপ্তম হীরেন্দ্রনাথ, ও অষ্টম অমরেন্দ্রনাথ 

সরকার বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। 



দানবীন্ব 

রাজা স্থববোধচন্দ্র বনু মল্লিক 
ও ওয়েলিংটন ত্ষাক়ান্রের 

বন্থুমলিক-বংশ 

| ব্ংশ-পল্সিচক্প 

অগ্রামাণ্য পৌরাণিক ইতিহাস এবং কিংবদন্তীর অনিশ্চয়তার আশ্রম 
ন। নিলে বস্থ-বংশের উৎপন্তি কান্যকুজ থেকে আগত দশরথ বন্থর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

করতে হয় । আনুমানিক খুষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষ। দ্বাদশ শতাব্দীর 
যষ্ঠ থেকে অষ্টম দশকের মধ রাজা বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথ। অনুযায়ী 
দশরথের পর পঞ্চম পর্যায়ে ২৪ পরগণাঁর মাহীনগর নিবাঁপী মুক্তি বন্থু মুখ্য 

কুলীন পদপ্রাপ্ত হন। দক্ষিণ রাটীয় কুলীন কায়স্থদের মধ্যে বন্থরা অগ্রগণ্য । 

একাদশ পর্যায়ে যোড়শ শতান্দীর শেষে, মহীপতি বস্থর এককালীন ভূত্য 

হোসেন সাহু বাঙ্গালার রাজতত্ত অধিকার করেন। তিনি মহীপতিকে সুবুদ্ধি খা 
উপাঁধি এবং প্রভূত জায়গীর দান করেন এবং তাকে রাজন্বের ও সামরিক 
বিভাগের মন্ত্রী করেন। মহীপতির পুত্র শ্রীমন্ত পরে পিতার পদ প্রাপ্ত হ'ন 

এবং ঈশান খা উপাধি পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরন্দর গী বা গোপীনাথ বন্ 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র। পুরন্দর খ। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্িত্ব প্রাপ্ত হন এবং 

অত্যন্ত ক্ষমতাঁপন্ন ব্যক্তি হন। তিনি বল্লালী কৌলিন্য প্রথার আমূল পরিবর্তন 
করেন। আরও ছুই পুরুষ মহীপতির বংশধরগণ সচিব পদমর্যাদা এবং খ| 

উপাধি ভোগ করেন। সপ্তদশ পধ্যায়ে রঘুনাথ বস্তু বাজলার স্থববেদারের 

অধীনে দেওয়ান ছিলেন এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। অগ্ভাবধি তীর 

ংশধরগণ বন্থু মল্লিক পদবীতে আখ্যাত। রঘুনাথের বংশধরগণ মাহীনগর 

ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করেন! এই সময় তীর! প্রথমতঃ মল্লিকপুর (২৫ 

পরগণা) এবং পরে হুগলী জেলার পাওুয়ার নিকটবর্তী কাঁটাঁগোড় গ্রামে গিয়ে 
বাস করেন। উনবিংশ খুষ্টাব্ের গোড়াতেই চতুধিবংশ পর্যায় রামকুমার বস্থমল্লিক 
কলিকাতায় আসেন। রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র রাধানাথ বন্ু-ম্লিক 
পটলডাঙগ'র বস্থমল্লিক-বংশের প্রতি করেন। এর নামে কলিকাতার 

কলেজ স্কোঁয়ারের নিকট একটি গলির নাম হয়েছে। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে তিনি 
[719021,1/ [9০০ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ডক এই বংশের এশধ্যের ভিত্তি 

স্ 



পার্রিবান্সিক ইতিহাতন ৯৭০ 

জয়তগাপাল বস্তু মল্লিক 

রাধানাথের জোট্ঠপুত্র জয়গোপাল উক্ত ডকের প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। 
এই সময় তাঁর ম্যানেজার 7২610 কে লভ্যাংশ দিয়ে [২০17 80০ নাম দিয়ে 

আফিস স্থাপন করেন । জয়গোঁপালের তিন পুত্র-_প্রবৌধচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। 

তার একমাত্র কন্যার হোগল কুঁড়িয়ার গুহ-বংণে বিবাহ হয়। উনবিংশ 
খুষ্টাব্ধের মাঝামাঝি পটলডাঙ্নার বন্ত মল্লিকদের সম্পন্তি ভাগ হয় এবং হুগলী 

ডক জয়গোপালের তিন পুত্রের অংশে পড়ে। প্রবোধচন্দ্র এবং তাহার 

ভ্রাতারা পটলডাঙ্গ৷ ত্যাগ করে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া বাসস্থান 

নির্মাণ করেন। | 

প্র্বোশচত্দ্র বস্তু মল্লিক 

প্রবোধচন্দ্র পৈতৃক বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং হুগলী উক 
ক্রমে সারা প্রাচ্য দেশে একটি বুহত্তম ডক হ'য়ে গড়ে ওঠে । ওয়েলিংটন 

স্কোয়ারের বস্থ মল্লিকরা কলিকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠাবান এবং প্রভাবসম্পন্ন হ'য়ে 
উঠেন। প্রবোধচন্দ্রের মাতুল-বংশ অক্রুর দত্ত লেনের দত্ত-বংশের সঙ্গে এবং 
কতকট। তার প্রভাবে তারা কলিকাতায় প্রগতিশীল বংশ বলো" প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেন। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড নর্থত্রকের ভাইসনয়ালিটর তবসানে 
তার স্মৃতি রক্ষণীর জন্য বাঙ্গলার লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় 

এক সভা হয়। এই প্রীক্-স্বদেশী যুগের সভায় সকলকে স্তন্তিত করে শন্ুচক্জ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দশটি ভদ্রলোক এই স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি 
ংশোধিত প্রস্তাব করার অনুমতি চান। এই বিদ্রোহী দশজনের মুখপাত্র 

ছিলেন ব্যারিষ্টার মন্মথচন্দ্র বন্থ মলিক। প্রস্তাবটি অগ্রীহ্থ হ'লে মন্মথচন্দ্র তার 
ছুই জ্রাত। এবং শম্তুনাথ প্রমুখ অন্য সাঁত জন সাধারণের লাঞ্চন'-ধ্বনির মধ্যে 
প্রতিবাদস্বরূপ সভ। ত্যাগ করেন। কুঞ্ণদাস পাল এই দশজনকে 1176 
11010770121 2150 আখ্যা দেন। প্রবোধচন্দ্র অল্প বয়সে পরলোক গমন 

করেন। তার এক পুত্র স্থবোধচন্দ্র এবং এক কন্যা । তীর কন্যার বিবাহ হয় 
কলিকাতার বিখ্যাত এটন এনং বাঙ্গলা দেশের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। 

ব্যারিউ্ান্ন মল্সথচত্দ্র বস্ত্র মল্লিক 

মন্মথচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ব্যারিষ্টার হন। তিনি. 

বিখ্যাত পর্যাটক ছিলেন এবং কয়েকখানি পুস্তক রচনা! করেন। তিনি বিলাতে 
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গিয়ে বসবাস করেন। তিনি দুই বার পালণমেন্টে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন 

কিন্তু অকৃতকাধ্য হন। 

০হুমচল্দ্র বস্তু মল্লিক 

হেমচন্দ্র কলিকাতার সন্তরান্ত সমাজের কেন্দ্র ছিলেন। রুচিবিলাসী জগতে 

তাঁর একাধিপত্য ছিল। তার গৃহে আমন্ত্রিত হ'ন নি এবং তার আতিথ্য 

গ্রহণ করেন করেন নি, এমন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় কেহ ছিল না। 

অন্যদের মধ্যে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়, আগ! খান, কুচবিহারের মহারাজা, 

মযুরভঞ্জের মহারাজা তার অতিথি হয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতিতেও তাঁর 

প্রভাব কিছু কম ছিল না, বদিও তা প্রচ্ছন্ন ছিল। শ্রীমরবিন্দ প্রমুখ নেতার! 

 ্াকে তীদের গুরু বলে শ্রদ্ধ' করতেন। বজভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই 

বিল।সী 41521০7 ০? 14১1০7৮ এক মুহুর্তে তার বিলাসিতা ত্যাগ করেন এবং 

জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। এই পরিবেষ্টনী এবং এতিহের 

আবহাওয়ায় স্থখোধচন্দ্র লালিত হ?ন। 

রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক 

২৮শে মাঘ ১২৮৫ সালে কলিকাতায় শুবোধচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

বসদেশের সর্বত্র রাজ। সুবোধচন্দ্র মলিক" নামেই পরিচিত। তার সাত বৎসর 

বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। তীর পিতৃব্য হেমচন্দ্র তার শিক্ষার জন্য 

বিষণ ব্যবস্থ। করেন। হেমচন্দ্র ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তার জাতুস্পত্র 

স্থবোধচন্্র এবং পুত্র নীরদচন্্র সন্রান্ত বংশীয় ইংরাজ সন্তানের হ্যায়ই সর্বব বিষয়ে 

সর্ন্বোত্কুন্ট শিক্ষা লাভ করেন। কিন্ধু হেমচন্দ্রের ইংরাজী ভাবাপন্নত। হাল্কা 

রকমের ইন্গব্স্থলভ সাঁহেবিয়ান। ছিল না। বনেদি বাঙ্গালী বংশের সমস্ত গুণ 

এবং আচার ব্যবহারও তীর ছিল। ন্ুুবোধচন্দ্রকেও তিনি সেই ভাবেই গঠিত 

করেন। স্থুবোধচন্দ্র এথমে সিটি স্কুল এবং তার পর ১৮ ১8516 0০011956 

এ শিক্ষা লীভ করেন। প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তর্ণ হ'য়ে তিনি প্রেমিডেন্নি 

কলেজ থেকে এফ, এ গাঁ করেন। ১৯০০ খুষ্টান্দে বি, এ, পাঠ্যাবস্থায় তিনি 

গোপনে বিলাত যান এবং (040708৩ বিশ্ববিগ্কালয়ে 11111 001162ও 

এ প্রবেশ করেন এবং লগ্ডনে 0114016 1607915এ ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য 

প্রবেশ করেন। তিনি কেম্ত্রিঙ্গে ছার-সমাজের একটি বিশিষ্ট সভ্য এবং 

কম্ম্ট ছিলেন। উত্ত সঙ্জের পরিণতির ইতিহাসে তার প্রচুর অবদান আছে। 

ইতরাঁজ ছাত্র মহলেও তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। তার হুদর্শন ও পুরুষ 
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চেহারা এবং হাবভাব ও ব্যবহারের জন্য তিনি সব্ববত্র 'রাঁজপুত্র বলে অভিহিত 
হ'তেন। 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থাতেই ঠিনি দেশে আনেন এবং পারিবারিক নানান 
কারণে পুনরায় বিলাতে ফিরে যেতে পারেন না । অল্পদিন পরই বাজলাদেশ 

দেশাত্মবোধের প্রথম দমকে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সালে 

বঙ্গভঙ্গ নিশ্চিৎ জেনে বাঙ্গলাদেশ বিদেশী পণ্য বড্ভনের প্রতিজ্ঞ গ্রহণ কর্ল। 
১৬ই অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ হ'ল এবং বাঙ্গালীরা অরন্ধন করে, পরস্পরের হাতে 
রাখী বেঁধে দিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ ও বৃটিশ স্পদ্ধী চর্ণ করার সম্কল্লে দীক্ষিত 
হ'লেন। ২০শে অক্টোবর ইংরাজ সরকার কাঁলণইল সারকুলার প্রচার ক'রে 
ছাত্রদের সভাসমিতিতে যোগদান দণ্াহ কর্লেন। এর উত্তরে কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ভালয়কে “গোলদি'ঘর গোলামখানা” আখা! দেওয়া হ'ল এবং এ্যা্টি 

সাকু'লার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ক্রমশঃ একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

গঠন করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভ।ত হ'য়ে উঠল। 

স্ববোধচন্দ্র ১৯০৫ শ্রীক্টাদে “12101 0 /১০7.001719” নাম দিয়ে একটি 

ক্লাবের প্রতিষ্ঠ। করেন। এই ক্লাবের জীবণীশক্তি তিনিই ছিলেন এবং তার 

জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। তদাশীন্তন কলিকাতার প্রত্যেক গণ্যমান্য 

ব্যক্তিই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন | কুচবিহ।রের মহারাঁজকুমার রাঁজরাজেন্্ 

নারায়ণ এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পরে কুচবিহারের গদি আরোহণ 

করেন। এই ক্লীবটির উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গ'লার ছাত্র সম্প্রদায়ের সম্ত্রম এবং স্বাধীনতা, 
অক্সফোর্ড এবং কেমত্রিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠ। করা। ক্লাবটি রাজনৈতিক সম্পর্ক 

বিরহিত ছিল। ১৯০৫ সালে ৯ই নভেম্বার পান্তির মাঠে জাতীয় বিষ্ভাঁলয় স্থাপন! 

সম্বন্ধে নুবোধচন্দ্রের সভাপতিহ্বে এক বিরাট জনসভা হয়। স্থুবোধচন্দ্র এই 

সভায় বিছ্ভালয় স্থাপনার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই অপ্রত্যাশিত 

দানে জনসাধারণ উচ্ছুসিত হয়ে স্ববোধচন্দ্রকে “রাজা” সন্বোধন করলেন্। দেশ- 

বাসীর পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতার! তাকে “রাজা” বলে অভিনন্দিত 

করেন। ছাত্রেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে তাকে গাড়ীতে বসিয়ে জয়ধ্বনি 

করে তার বাড়ী পরাস্ত সেই গাড়ী টেনে নিয়ে যান। তার ছু? তিন দিন পরে 

হ্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোলদিঘিতে এক সভায় তাকে “মহারাজা স্ববৌধচন্দ্র” 

বলেন। রংপুর, ঢাকা,রাণীগঞ্জ প্রভৃতি যে-সব জায়গায় ছাত্রগণ তাদের দেশ- 
প্রেমিকতার জন্য বিদ্ভালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার 

জন্য স্ুবোধচন্দ্র তার প্রদত্ত অথ ব্যবহৃত হয় এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরও 

অর্থ সংগৃহীত হালে [926101717] 0০001701106 10700901017 প্রতিষ্ঠিত হল। 



৮ পবা 2 

ল্লাভ্ভা স্ক্ত্লোঞ্রড্গেত্ছল সলস্র মভ্লিল 



আত জম পালক 

চি খা _ 

মদ্যস্ুলেজোষঠ আগ্রাবারচন্্র বসত মল্িক বি কশণ্টাক। 
কালি ও 

শপ ও) 

বামদিকে_মধাম আসমীরচন্দ ৪ ডানাদূকেকিশিষ্ঠ আমিঠিরচনদ 



১৭৩ ওশ্বেলিংউন ক্ছান্রাব 

ঘর্দিও ভার পরে অন্যে আরও অধিক অর্থ দান করেছিলেন, তবুও স্থবোধচন্দ্রের 

দানই যে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি, সে কথা সকলেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন । 
বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা-0011525 0£1600119192% (যাদবপুর) 

ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম 160111081 00116 বলে পরিগণিত । 

আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় আন্দোলন রাজ। স্থবোধচন্দ্ের 

একমাত্র অবদান নয়। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে 

ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি কখনও খ্যাতি বা নেতৃপদে অভিলাষী ছিলেন ন1। 

বক্তৃতা তিনি দিতেন না। পশ্চাতে থেকেই তিনি দেশমাতৃকার সেবা কর্তেন্। 

কিন্তু তবুও তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার কোন একটি স্মৃতি সভায় 
কোন বক্ত! স্থবোধচন্দ্রকে কৌন এক স্বীয় পুম্পের সঙ্গে তুলনা করে বলেন 
যে, সেই পুম্পের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি সৌরভ বিতরণ কর্তেন্। 
তিনি কেবলমাত্র বিদেশী পণ্য বর্জন করেই ক্ষান্ত ছিলেন ন।। স্বদেশী শিল্পকে 

উদদ্ধ করার জন্য তিনি বন্ প্রয়াস করেন এবং অর্থ দান করেন। ১৯১৩ সালে 

তিনি 1,176 9 £৬৪1%, নাম দিয়ে একটি জীবন-বীম! কোম্পানী স্থাপন করেন। 

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আজও বর্তমান রয়েছে। বাঙ্গলার নবযুগ-প্রবন্তনকারী 
“বৃন্দেমাতরম” পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয়, তখন রাজ। স্ৃবোধচন্দ্র হার জণ্য 

অকাতরে অথব্যয় করেন এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তারই 

একটি বাড়ীতে 'বন্দে মাতরমের ছাপাখানা এবং আফিস ছিল। তাঁরই 
নিমন্ত্রণে বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শাখ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করতে 

আসেন। তিনি স্থবোধচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তারই গুহে অবস্থান 

করতেন । স্ববোধচন্দ্রের বাসস্থান ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার বাঙলার জাতীয় 

আন্দোলনের এবং রানৈতিক কাধ্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। এই বাঁড়ীটি 

স্বভাবতঃই পুল্লের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং বন্থবার খানাতল্লামীর 
দ্বারা সম্মানিত হয়। জঙ্জ ওয়াশিংটনের একটি বিখ্যাত তৈলচিত্র দর্শনের জন্য 

বাঙলার লাটসাহেব এই বাঁড়ীতে পদার্পণ করেন, যদিও রাজ সথবোধচন্দ্র গুহে 
থেকেও তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন নি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বন্ধু মলিকদের 

স্বধীনতাদৃপ্ত আত্মসন্্রমের কথ! সর্ণবজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ যুগের জাতীয় 

আন্দোলনের সঙ্গে রাজ! সুবোধচন্দ্র এত নিবিড় ভাবে বিজড়িত ছিলেন যে, সে 

যুগের ইতিহাসে তাঁর নাম বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে। বরিশাল 
কন্ফারেন্ন ও সুরাট কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং স্ত্রাটে বাঙ্গলার 

বাহিনীর ভার প্রধানত; তিনিই বহন করেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় যে 

“শিবাজী-উত্সব” অনুষ্ঠিত হয়, স্থবোধচন্দ্র এবং তার পিতৃব্য হেম্চন্দ্র তাঁতে 



পাঁল্রিবাল্লিক ইতিহাস ১৭৪ 

বিশিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বরিশাল কন্ফারেন্স ভঙ্গের পর তিনি বিপিন 

চন্দ্র পালের সঙ্গে পূর্ব বাঙ্গলায় নান! জায়গ! ভ্রমণ করেন। স্বদেশী যুগে বন্ু 
দরিগ্র ছাত্র রাজা সুবোধচন্দ্রের গৃহে নিয়মিত ভাবে প্রতিপালিত হ'তেন। সেই 
উচ্ছুসিত এবং ব্যগ্র যুগে স্তবোধচন্দ্র ছাত্র সমাজের দেবতাস্বরূপ ছিলেন। যে 
কোন সভায় তার উপস্থিতি সর্ববদ] উল্লসিত জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত হ'ত। 

সরকার জানতেন যে জাতীয় দলের কাজে জন্য অথে'র অভাব কে পুর্ণ 

করেন। সরকারের ধারণ। ছিল যে, রাজ স্বোধচন্দ্র বাঙলার যুবকদের বিপ্লব 
বাদে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৮ সালে 

1২০50115091] 0? 15318 অনুসারে তিনি বিন! বিচারে নির্বাসিত হন। 

রাজ। স্থবোধচন্দ্র এবং তার সঙ্গে কারারুদ্ধ মারও আটজন নেতা বাঙ্গলার প্রথম 

বিন। বিচারে রাজবন্দী। 

“ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত 

থাকিবে এবং জাতির যে জয়যাত্রার তিনি অগ্রণীদিগের অগ্ঠতম হুইয়া ত্যাগের 

পরাকাষ্ঠ। দেখ।ইয়। গিয়াছেন, সেই জয়ঘাত্রা! যেদিন বিদ্বকঙ্কর কণ্টকিত দীর্ঘ পথ 

অতিক্রম করিয়া সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত হইবে, সেইদিন যাত্রীদিগের কষ্টে 

ববনিত হইবে-রাজী স্থুবোধচন্দ্রের জয়।” স্থবোধচন্দ্র কোন বিদেশী শ।সকের 

দয়ায় বা সরকারের গতিপদ কোন কাব্যের জন্য অথ“ন্যয়ের বিনিময়ে রাজা 

উপাধি লাভ করেন নাই । যাহাকে 41১707050 70070105 170” বলে, তিনি 

তাহাই ছিলেন এবং তাহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসী তাহ!কে রাজা স্থবোধচন্দ্র বলিয়াই 

অভিহিত করিতেন। এই উপাঁধির মুল্য কত অসাধারণ, তাহ! কি আর 

কাহাকে বলিয়া দ্রিতে হইবে? স্থবোধচন্দ্রের মাহাত্্য ও বৈশিষ্ট্য--ত্যাগে ? 
'বস্থমতী”--€১৫ই নভেম্বার ১৯৩৮ )। 

স্ববোধচন্দ্র ১৮৯৭ খুষ্টাব্ডে শ্রীনারাযুনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কণ্ঠাকে 

বিবাহ করেন। প্রথমা পতী লোকান্তরিতা হ'লে ১৯১০ সালে তিনি মঞ্জিলপুর 

নিবাসী শ্রীশটীন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯১০ সালে 

তিনি কারামুক্ত হ'ন॥ ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে প্রথম 

বৈদ্যনাথে এবং শেষে দাঁজ্জিলিঙে বাস করেন এবং সেইখানেই ১৩২৭ ( ১৯২০ 

্রীষ্টাব্দে ) সালে ২৮শে কান্তিক টাইফয়েড জ্বরে ভুগে ৪১ বসর বয়সে তিনি 

পরলোক গমন করেন । 

“তিনি জন্মাবধি রাঁজোচিত ভীবে জীবণ-যাত্রা শির্ববাহে অভ্যস্ত ছিলেন। 

তিনি যেন বিশ্বজিৎ বন্ধ করিয়া আপনার খনভাগ্ার শুন্য করেন ।”” শেষ 

জীবন সাধারণ গৃহস্থের মতই যাপন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এ 



১৭ ওষ্েেলিহউন ক্ফাস্াক্ 

সত্বেও সর্বপ্রকার ব্যায়াম এবং খেলাধূলার প্রতি তীর অনুরাগ বিচলিত হয় নি। 
তার মৃত্যুর অল্পদিন আগেই তার ঘোড়। দাঞ্জিলিং রেস কোসের একটি বন 
আকাঙ্ক্ষিত বিজয় নিদর্শনের দ্বার! ভূষিত হয়েছিল | 

অগ্ভাবধি গ্রতি বতসরই কলিকাতার নাগরিকগণ তীর মৃত্যু-বাধিকী সভা 
অনুষ্ঠিত করে তীর প্রতি অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধী ও সম্মান প্রদর্শন করেন। 

রাঁজা স্থবোধচন্দ্র সর্ববজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষ বেগবান 

 ছিল। তিনি বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন | ব্যক্তিগত জীবনেও 
তার বদান্তা ও দানশীলতা৷ প্রসিদ্ধ ছিল। 

তার স্ত্রী তার একটি [.1৩-812৩ তৈলচিত্র যাদবপুর কলেজে দান করেন এবং 
সেটি এখনও সেখানে দেখ যাঁয়। 

রাজ? শু০বোধচচতক্দ্রন্ন বংশ-কথা। 

রাজা শুবোধচন্ডরের ছয় কন্তা ও তিন পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠা কণ্যর বিবাহ হয় 
শ্যামবাঁজার নিবাসী বিখ্যাত মেজর ফকিরচন্দ্র ঘোষ (1.1. ) এর পুত্র 

প্রীঘজি ঘোষের সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতায় বিখ্যাত এটণী 
এনং এখন ভারত সরকারের সলিসিটার প্রীপীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে | 

তিনিই প্রথম ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। দার তৃতীয় জাম।তা 

আমেরিকা-শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমনোরঞ্রন ঘেয। চতুর্থ জামাতা হাই কোটের 
উকিল শ্রীন্বকুমার দ্ে। পঞ্চম জামাতা শ্রীপ্রভাতকুমার মিত্র বিলাত থেকে 
11001001250 £১০০০0100911 হ'য়ে এসেছেন । কনিষ্ঠা কন্যা বি, এ, পড়ছেন | 

শ্্রীপ্রন্থীরচন্দ্র বস্তু মল্লিক, নবি, এ» (ক্যান্ট্যান ) 

স্ববোধচন্দ্ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বন্থ মল্লিক কেন্িজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
টিনিটি কলেজ থেকে অনার্সে বি, এ, পরীগ্ধায় উত্তীর্ণ হইয়! উপস্থিত কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। অধ্যয়নের জন্য ইনি 

অনেকদিন বিলাতে ছিলেন। ইনি সাহিত্যন্বরাগী; ইনি বঙ্গভাযাঁয় বহু মাসিক 

পত্রিকায় স্থচি্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসমীরচন্্ 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে বি, এ পরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হ'য়ে পিতৃ-প্রতিষ্টিত 

[10110 01 4598, 11090121106 0০০, 1500. এ শিক্ষানবীশী কর্ছেন। কনিষ্ঠ 

পুত্র শ্রীমিহিরচন্দ্র 0910065, [71017009071 171601081 0:011556 থেকে 

উত্তীর্ণ হ'য়ে ডাক্তার হয়েছেন। দরিদ্র রোগিগণকে সাহাষ্য করাই ইহার 
জীবনের মূল উদ্দেশ । 



পালিবাভিষ্ক হইত্তিহা স ১৭৬ 

জমিদার শ্রীনীরোদচজ্্র বন্থ মল্লিক 
হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নীরদচন্্র রাজ! ম্থবোধচন্দ্রের সঙ্গে একই ভাবে 

প্রতিপালিত হু'য়েছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে বিশেষ নিবিড় স্নেহের, প্রীতির এবং 

বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। নীরদচন্দ্র ১: ১৯৮1০ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষ। 

সমাপ্ত ক'রে বৈষয়িক কর্মে, বিশেষ ক'রে হুগলী ডকে মনোনিবেশ করেন । ১৯০১ 
সালে তিনি জাপান যান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে তিনিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

তার অসামান্য বৈষয়িক জ্ঞান, অধ্যবসায় ও কর্ঘ্মঠতার ফলে তিনি আজ সম্ভবতঃ 
বাঁজল! দেশের কাঁয়স্থদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পধনী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ী, হুগলি ডকের এবং পানিহাটির বিখ্যাত ছাদশ মস্দিরের 

( মাতার উত্তরাধিকারসুত্রে ) তিনি অধিকারী । তিনি বংশন্থুলভ তেজন্বিতা ও 
দৃপ্ত বংশ-মর্ধ্যাদীজ্ঞান, সংস্কৃতি, বংশগৌরব এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় : 
রেখেছেন। তার ভ্রাতার অকাল ম্ৃত্যুর ফলে তিনি নিজেকে ব্যক্তিগত 

জীবনের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন। তিনি সচরাচর তার দাঁড্জিলিঙের 

বাড়ী, গোপালপুরের সমুদ্রতীরম্থ বাঁড়ী, পানিহাটির বাগান অথবা পৈতৃক 

বাস ভবনে বাস করেন । ব্যায়াম এবং খেল! ধুলায় তার বিশেষ অনুরাগ । তার 

একটি বৃহৎ অশ্বশীলা ছিল এবং তিনি অশ্বারোহণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 

তিনি ভ্রমণপ্রিয়। ১৯২৮ সালে তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণে যান; কিন্তু পারিবারিক 

কারণে ১৯৩০ সালে তাকে দেশে ফিরতে হয় । ১৯২১ সালে তিনি তার মাতামহু 

নরেক্্রকুমীর দত্ত চৌধুরীর স্বর্ণদান শ্রাদ্ধ করেন এবং ১৯৩০ সালে তার মাতার 

দ্রান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বহু সংব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের সমাবেশ 
করেন। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণ এবং উন্নতি সন্বন্ধে তিনি বিশেষ চেষ্টা 

পান। তিনি শ্যামবাজারের শ্রীবিপিনচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয়। কন্যাকে বিবাহ করেন । 

ভ্রীহীমিরচত্দ্র বস্ত্র মল্লিক এম, এস 
নীরদচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীহামিরচন্্র বন্থ মল্লিক প্রেসিডেন্নি কলেজ 

থেকে ১৯৩৮ সালে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমীনে আইন অধ্যয়ন 

কর্ছেন। তিনি চোরবাগানের মিত্র-বংশের শ্রীধানু মিত্রের পৌত্রী এবং বস্থুমতীর 

সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেছেন। 

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় বদ্ধমীন জেলার প্রসিদ্ধ রায়নার দত্তবংশীয় 
কুচবিহারের দেওয়ান কাঁলিকাদাস দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ্রীচারুচন্দ 
দত্তের সঙ্গে । চারুচন্দ্র [. 0.5. হওয়া সত্বেও দেশপ্রেমিক এবং বিদ্বান ছিসাবে 

সর্ববজনপরিচিত। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্য। কলিকাঁতার শ্যামপুকুর নিবাসী 

এরাম মিত্র 0.].]7+র পুত্র শ্রীফণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে বিবাহিতা! হুন। 



মহযি শ্রীশ্রীনগেন্্রনাথ ভাছুড়ী 
__ও শ্রীঞ্ীনগেক্রমঠের কথা__ 

-নংশপরিচয় ও বাল্য-কথা- 

যুগাচার্ম্য মহধি শ্রীউরীনগেন্্রনাথ ভাছুড়ী ১২৫৩ সালের মাগশীর্ম মাসে শুরু 
পক্ষীয় শুভ চতুর্থী তিথিতে বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত পায়রাটুঙ্গী গ্রামে 

এক গৌরবান্িত ও সম্ত্রান্ত গৌড়ীয় শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন । এই স্থপ্রসিদ্ধ গ্রাচীন কুলীন বংশটী বহুদিন হইতে এতদঞ্চলে তাহাদের 

দানশীলতা, সমাঁজিকতা, লোকহিতৈষিতা। স্বদেশগ্রীতি ও উদারত। প্রভৃতি নানা- 

বিধ সদগুণের জন্য বিশেষজ্ূপে খ্যাতি ও গ্রতিপ্রত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন। 

বঙ্গরবি প্রীপ্রীনগেন্্রনাথের পিতা স্বীয় মহাত্সা পর্ববতীচরণ ভটচার্য্য বিদ্যোৎ- 

সাহী, পরোপকারী, দানশীল ও নিরহসঙ্কার পুরুষ ছিলেন। তাহার জননী ত্রিপুরা 

স্বন্দরী দেবীও এই সকল সব্গুণের অধিকারিণী ছিলেন । স্থশিক্ষিত। জননীর 

নিকটেই বাঁলক মহধি নগেন্দ্রনাথ বাল্য শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই শৈশবের শিক্ষাই 
তাহার ধন্ম জীবনের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। বলা! বাভুলা, বলুহাটা 
পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর তাহার জ্ঞান পিপাঁস। অত্যন্ত বদ্ধিত হয়। 

উপনক্বন ও ভিচ্াাশিক্ষ। 

অস্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহধি নগেন্দ্রনাথের উপ্নয়ূন হয়। সেই সময় 

হইতেই তিনি বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহষি নগেন্দ্নাথ স্বীয় প্রতিভা 

বলে অল্পকালেই সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাহার শ্রীমুখনিঃস্থত বেদের 
শ্রতিমৃধদ ধ্বনিতে দিজ্বগুল ধ্বনিত হইত । শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের তীক্ষ বুদ্ধিঃ প্রগাঁট 
ধারণ! শক্তি ও দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়। তাহার আচার্য, বঙ্গের প্রথিতনাম৷ আদরশ 
অধ্যাপক, সাঁতরাগাছিস্থ চতুষ্পাঠির পণ্ডিতপ্রবর হলধর ন্যায়রত্ু মহাশয় বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। মহধি নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদ্দেবের অভিপ্রায় 

অনুযায়ী তাহার জননী অধ্যয়নার্থ তাহাকে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ 

৩ 
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করেন। তাহার বিদ্ভা ও চরিত্র বল উপযুক্ত শিষ্য নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সংক্রামিত 

হইয়াছিল। তাহার আস্তরিক চেষ্টায় তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার 

পুরব্বেই মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। মহরি 
নগেন্্রনাথ কৈশোরেই মুবকের শ্তায় যোগ্যতা ও প্রবীণের মত বিজ্ঞত। লাভ 

করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, অতি অল্প বয়স হইতেই শ্রীঞ্রীনগেন্্রনাথের বিদ্যা 
নুরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। যে মহাপুরুষগণ উত্তরকালে গৌরব- 

ময় জীবন লাভ করেন, ইহারই মত তাহাদের প্রতিভার পরিচয় শৈশবেই 

পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ “জুনিয়র” পরীক্ষায় সর্বেবাচ্স্থান অধিকার করিয়! 

সকলকে বিস্মিত করেন। অতঃপর “সিনিয়র পরীক্ষাতে যাহাতে তিনি 

প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেনঃ তজ্জম্য কৃতসন্কল্ল হন। তিনি অত্যল্নকাল 

মধ্যে সিনিয়র স্কলার হন, এবং সব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান 

অধিকার করিয়া প্রধান বৃত্তি লাভ করেন ও বার্ষিক সভায় ত্কালের 

সর্বেবাচ্চ পুরস্কীর প্রাপ্ত হইয়া সকলকে স্তন্তিত করেন। এই সময়ে পাঠাগাঁরের 

নূতন নূতন পুস্তকের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় অনুশীলন করিতে তিনি যেরূপ 

আনন্দ অনুভব করিতেন, অন্য কোন বিষয়ে সেইরূপ করিতেন না। সদ্ গ্রন্থ 
অধ্যয়নই তাহার চিত্তের অধিকতর স্থখসাধন করিত । তিনি স্বীয় অধিতব্য 

বিষয় ব্যতীত শান্ত গ্রন্থাির মধ্য হইতে ধন্ম বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 

ফলতঃ অল্পক।ল মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে. বিশেষতঃ ধন্মসংক্রান্ত সুনীতি পুর্ণ 

সুচিন্তিত বক্তৃতাদানে তীহাঁর অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রকৃ? 

পরিচয় প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি পরম ধাশ্মিক বলিয়। সকলের ভক্তি 

আকর্ষণ করিতে থাকেন। 

শিক্ষকত। ও অভ্রাঙ্গ যষোগ-সিদ্ি 

এই সময়ে তীহার মাত। তাহাকে বিবাহনুত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা! করেন ; 
কিন্তু তিনি বিবাহ না! করিয়া সন্নযাস গ্রাছণের সঙ্গলপ করেন। কিন্তু জননীর রোদনে 

ও অশ্রুবর্ষণে মাতৃভক্ত শ্রীপ্রীনগেন্্রনাথের মন আর হইল এবং সন্ন্যাস গ্রহণের 

ইচ্ছ৷ আপাততঃ ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রঙ্গচর্ধ্য পালন পুরর্বক সাধন ভজনে 
কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং শেষে অফ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধ হন। এই সময়ে 
দেশবাসীদিগের হৃদয়ে বিছ্ভাচর্চার প্রসারের জন্য তিনি জনাইয়ের জমিদার 

বাবুদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্য 
করিতেন । মাতৃদেবীর গঙ্গাতীরে বাসের ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ 
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করিয়া মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুর গমন করেন। এই সময়ে তিনি 
শ্রীরামপুরে বাস করিতে থাকেন এবং প্রচলিত দর্শন শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করেন। 

দর্শন শান্তর আলোচনায় তাহার দৃঢ় ধারণা হয় যে; একমাত্র জ্ঞানই মানবের 
দুঃখ ছূর্দশ। দূর করিতে সমর্থ। 

মহষি শ্রী ীনগেন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগের পর তিনি পুনঃ সন্গাসী হইবার 
জন্য কৃতসন্কল্প হন এবং কিছুদিনের মধ্যে সন্াসীও হন বটে, কিন্তু মাতার 

আদেশে কখনও সন্নযাসীর বেশ ধারণপূর্ববক লোক-লোঁচনে সন্ন)াসীর বেশে 
দৃষ্ট হন নাই অথবা সংসারত্যাগী বলিয়া কাহাকেও জানিতে দ্রেন নাই। 
মাতা পুত্রের হৃদয়ে যাহাতে কোনরূপ বৈরাঁগ্য প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য 
সর্বদাই মহধিদেবকে নানাবিধ ভোগৈশ্বর্যোর মধ্যে রাখিতে প্রয়াস পাইতেন, 
কিন্তু যাহার অন্তরে বহু বছ জন্মার্জিত সাধুজনব।ঞ্িত বৈরাগ্য বিরাজমান, 
বাহিরে সামান্য ভোগবিলাসে তাহাকে কি আসক্ত করিতে পারে ? 

“সত্য প্রদীপ* ও ধন্মগ্রন্থাদির প্রচাক্ধ 

১৮৮১ খুষ্টাব্ধে ঠিনি “সত্য-প্রদীপ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 

করেন । এতন্তিন্ন ততকালে সোমপ্রকাঁশ নামক একখানি ধর্মাবিষয়ক পত্রিকারও 
তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। উপরোক্ত পত্রিকাদয়ের সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে তাহার মৌলিক তথ্যপুর্ণ গ্রনন্ধাদি প্রকাশিত হইত। স্যার গুরুদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাক্তিবর্গকে তাহার প্রবন্ধাদি পাঠে বিশেষ আনন্দিত 

হইতে দেখ গিয়াছে । তীহারা ঠাকুর শ্রীশ্রীনগেন্্রনাথের দর্শন, জ্যোতিষ, 
ও সনাতন ধন্মশান্ত্রানুমোদিত প্রবন্ধ পাঠে উক্ত শান্সমমুহে তাহার অগাধ 
পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এতভ্িন্ন চিকিৎসা শান্সেও তাহার 

অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যোগণক্তিবলে কত দুরারোগ্য ব্যাধি 

যে আরোগ্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা কর! যায় না। তিনি সাহিত্য, রাজনীতি, 
সমাজনীতি, ভান, যোগ ও ভক্তি বিষয়ক প্রবন্ধও যথেষ্ট লিপিবদ্ধ করেন । 

ততপ্রণীত “সামুদ্রিক বিষ্ভা' নামক পুস্তক তীহাঁর জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শান্রে 
পারদিতার সাক্ষ্য প্রদায়ক ৷ আর তীহার লিখিত “পরমার্থ সঙ্গীতাবলী” নামক 
পুস্তকখানিকে কলির শ্রীমন্তাগবত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে 

শীভগবানের মহিমা, শ্রীনামের মাহাত্যু, যোগীর যোগকৌশলে, জ্ঞানীর পরাজ্জান, 

লভ্য বস্তর সন্ধান সবই পাওয়া যায়, তীহার 'প্রাতিজ্ঞাশতক' বর্তমান যুগে 
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প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবণিতার অবশ নিত্য পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হইবার 
যোগ্য। ইহাতে কন্ধ্রতৎ্পরতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ৷ প্রভৃতি সব্গুণে 
গুণান্বিত হইবার উৎসাহ, ধশ্মপথের সম্বল, জ্ীভগবানে নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, 

সাধনের দৃট়ত প্রভৃতির সন্ধান ত পাইবেনই, তাহা ভিন্ন দৈনন্দিন জীবনে 
যে সব প্রতিজ্ঞ| স্মরণপথে প্রতিফলিত থাকিলে মানুষ মহান ন। হইয়া থাকিতে 
পারে না, সেই সব প্রতিজ্ঞার বিষয় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

“সনাতন ধন্ম-প্রচান্রিনী সভ্ভ” 

সনাতন ধর্লেন্ব প্রচার 

তিনি শ্রতিধর ও বহু শভাষাঁবিৎ পণ্ডিত ছিলেন । আটটা ভাষায় তাহার 

ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে 
পারিতেন। শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, ওজন্সিনী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, আমুখে 

সাধনালক দিব্জ্যোতিঃ, ভগবতপ্রেমে উন্মন্ততা, সম্প্রদায়িকতাহীন্তা ও 

ধষিকল্প মূর্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া বন মনীবি তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধম্ম- 
বিপ্রবের এই যুগসন্ধিকণে আনাতন ধন্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 

কলিকাতায় আগমন করেন এবং পরে বহু শিশু সন্দে লইয়। তীর্থরাঁজ কাশাধ।মে 

গমন করেন। এই সময় হইতে ট্াহার ধশ্মপ্রচার কাধ্য বিশেষ প্রসার লাভ 

করে এবং তাহার যশঃসৌরভও চতুদ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। 

হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা৷ ও ব্যাভিচারাদি দোষে ধ্বংসোম্মুখ উচ্চবর্ণ ও অন্যান্য 
অধঃপতিত হিন্দুজাততির ও সমাজের কল্যানের জন্য মহামতি শ্রীএীনগেন্দ্রনাথ 
পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং “সনাতন ধন্ম-প্রচারণা সভা” 
প্রতিষ্ঠা করিয়। সনাতন ধর্মের প্রচার করিতে থাকেন । 

জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীম্ড শঙ্করাচাধ্য প্রতিষ্ঠিত বাঁরাণসীধামের স্তুমের মঠের 

মঠাধীশ শঙ্করাচার্ধ্য স্বামিপ্রমুখ ধর্মীপ্রচারকগণ তাহাকে “মহধি” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। দলে দলে ধন্মপিপাগ্রগণ তাহার নিকটে আগমন করিতেন; তাহার 

উপদেশ প্রদানকালে কেহ কৌনও অসদ্ভাব পোষণ করিতে পারিত না। 

কেহ অসদ্ভাব লইয়া নিকটে আসিলে তিনি জানিতে পারিয়া সত্রীজাতিতে 

মাতৃভাব পোষণ করিতে, বীর্যাধারণ ও ব্রহ্গচর্যা পালন" করিতে, সত্যকথ| বলিতে 

ও নিরামিষ আহার করিতে, সব্বজীবে দয় এবং শ্রীভগবাঁনের নামাশ্রয় করিতে 

উপদেশ দিতেন। 
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মহানির্বাণ ও 'শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠে”্র উৎপত্তি 
মোহাস্ত শীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী 

সনাতন ধর্ম-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতাঃ সত্যবাদী, জিডেন্দিয়, আত্মবিৎ 
প্রেমিক ভক্ত মহধি অীশ্রনগেন্দ্রনাথ তাহার ভক্ত ও শিষ্যবর্কে এই নরধামে 
রাখিয় প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বের ম জ্ঞানে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়তদীয় 
গ্রাণারামের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে নিত্যধাঁমে প্রবেশ করিয়াছেন। 
তাহার মহানির্ব্বাণ লাভের পর তদীয় শিশ্ুর্গ একত্র মিলিত হইয়া কলিকাতার 
গড়গারের রাজা রামমোহন রায় রোডে করী্ীনগেন্দ্র মঠ নামে একটা মঠ ও 

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রত্যহ ্রীনগেন্দেখর শিবের পুজা! হয়। 
আশ্রমে একটা সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। প্রতি রবিবারে 

মহধিদেব প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মী-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে 
খ্াতনাম! গণ্তিতমণ্ডলী নানাবিধ আধ্যাত্মিক তত্বের ব্যাখ্যা করিয়া নরনারীর 

ধর্থতত্বপিগামার নিবৃন্তি সাধন করেন। মঠ ও আাশ্রমের গ্রথম মোহান্ত 

মহারাজ মহযিদেবের ভরাতুষ্পুত্র ও গ্রধান শিষ্য শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রগচারা 

একজন যড়রিপুবঞ্জিত নৈঠ্িকব্র্গচারী ও হঠযোগী। তশুপ্রণীত' পর্চর্ধা ও শরীর 

গালন” পুস্তকখাণিতে জাতিধন্মনির্র্বশেষে আবালবৃদ্ধবণিতীর অনেক শিক্ষনীয় 

ও পালনীয় বিষয় আছে। ইহাতে ততকৃত কয়েকটি 'আসনের' চিত্রও আছে। 

বৎসরাধিক হইল, তিনি মহধিদেবের সম্পাদিত 'সত্য-প্রধীগ' মাসিক পত্রের 

পুনঃ-প্রবর্তন করিয়া জটিল আধ্যাত্মিক তত্বের সরল ও স্থবোধ্য ব্যাখা মহ 
সনাতন ধন্মের গ্রচার করিতেছেন । 

প্রতি বদর "শ্রীত্ীনগেন্দমঠে” মহধিদেবের জন্মোৎসব ও তিরোভাব- 

মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়। থাকে। এতছুগলক্ষে বন্ধ দীন দরিদ্ 

কাঙ্গালীকে গরম পরিতোয সহকারে ভুরি ভোজন করান হইয়া থাকে। 

মহধিদেবের কৃতবিদ্য ও উচ্চপদস্থ ভক্ত শিষ্যদের অভ্যর্থনা! এবং সর্ন্বোগরি 

মোহান্ত মহারাজ শ্রীম ধ্যানপ্রকাশ ব্রঙ্মচরি(জির মন্মেহ বাবহারে সকলেই 

পরিতুষ্ট হইয়] থাকেন। 



অনারেবল্ মিঃ জাছিস্ 
ডক্ুর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, ডি, এল, 

স্িস-ক-ব 

হংশ-পন্রিচয় 

আনারেবল মিঃ জাষ্টিস ডক্টর দ্বারকানাথ ১৮৭৬ সালে ছাপরা জেলায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতা স্বর্গীয় যছুনাথ মিত্র হাইকোর্টের উকীল ছিলেন । 
পরে তিনি মুন্সেফ পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু বু দূর দেশে বদলী করায় তিনি এ 

পদ ত্যাগ করিয়া ছাঁপরা জেলায় ওকালতি করিতে থাকেন । তিনি ছাপরায় 

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং কিছুদিন সরকারী উকিলের কার্ধাও করিয়া- 

ছিলেন। ১৮২২ সালে কলিকাতার ৬০নং শ্যামবাজার হ্রীটে ইহাদের পৈতৃক 
বাটী নির্্িত হয় এবং সম্প্রতি সেই বাটা ইম্প্রভমেন্ট গ্রীটের কবলে পড়িয়া 

রাস্তায় পরিণত হইয়াছে । 
ডক্টর দ্বারকানাথ হারা চারি সহোদর । ইহার জোষ্ঠ ভ্রাত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ 

মিত্র ছাপরার স্ববিখ্যাত ফৌজদারী উকিল; তিনি বিস্তর অর্থশালী ও উহার 

খাতি সমগ্র বিহার প্রদেশে পরিবাপ্ত। তিনি ছাপরার শীতলপুর সুগার ওয়ার্কম 

নামক মিলের ডিরেক্টর | এই মিল পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর একটা গৌরবজনক 
গ্রতিষ্ঠান। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুত প্রিয়নাথ মিত্র দ্ারভাঙ্গা জেলার খাতনামা 
উকিল ও কনিষ্ঠ ভাতা শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র পাটনা হাইকোর্টের লদ্ধ গ্রতিষ্ঠ 

এড ভোকেট্। 

_ব্বিদ্যাশিক্ষ। ও কর্মণজীবন-_ 

দ্বারকানাথ ১৮৯ সালে এন্টান্ন পরীক্ষা পাশ করিয়৷ কলিকাতা প্রেসিডেন্দী 

কলেজে ভত্তি হন। ১৯৯০-৯৫ পর্্যস্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এফ; 
এ, বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রিপণ কলেজ হইতে ১৮৯৬ সালে 
বি, এল পাশ করেন। ৰি, এ পাশের সময় হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশের 

বালাচরণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুরবালার সহিত ইহার বিবাহ 

হয়। ১৮৯৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখে ইনি কলিকাতা হাইকোটের উকিল 

শ্রেণীভুক্ত (27111 ) হন। ১৯০১ ইনি ওকালতি করিতে করিতেই এম এল, 
পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯১২ সালে হিন্দু আইনসংক্রাস্ত 7১0316007০1 



চল 

৯৮৩ থিস্েউল্প ৫ক্কণিভ, 

ড৬017610 11 1717000 1,2৬ পুস্তক প্রনয়ণ করিয়া [)০0০00120 011.7% উপাধি 

পান। ১২২৪ সালে ইনি হাইকোটের আদিম বিভাগে প্র্যাকটিস করিবার 

অনুমতি পাইয়া ব্যারিষ্টারদের সমান অধিকার পান। 

_-উপ্তিক্না কীউন্সিতে -_ 
ডক্টর দ্বারকানাথ যখন আইন ব্যবসায়ে সৌভাগ্য লক্ষমীর কৃপা লাত করিয়া 

উন্নতির উচ্চতম সোপানে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯২৪ সালে 

স্যার বি, সি, মিব্ন ইণ্ডিয়া কাউন্নিল অব ষ্টেটের সত্য পদে ইস্তফা দেন। ডক্টর 
দ্বারকানাথ এ পদে বাঙ্গল৷ দেশ হইতে নিবর্বাচিত হইয়! দুই বসর অনেক 
উল্লেখযোগ্য কার্য করেন। 

_হাইঢ্কোর্টন্ন বিচারাসঢন- 
১৯২৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ডক্টর দ্বারকানাথ কলিকাত| হাই- 

কোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাস পর্য্স্ত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির সহিত বিচারকের কার্ষো 

লিপ্ত ছিলেন। ইহার অবসরগ্রহণ কালে হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার ও 

এটর্ণীরা একত্র হইয়া, ইহার অবসর গ্রহণের ফলে হাইকোর্টের যে ক্ষতি 

হইল. তাহা একটী 20৭7659এ বর্ণনা করিয়া হাইকোর্টের আঠার জন জজের (1:01 

0০৮1) সমক্ষে উহা! ইহাকে প্রদান করেন। এ %01099টি একটি রৌপা 

কাস্কেটে করিয়। তাহাকে দেওয়া হয় এবং এ রোপ্য কাস্কেটের একদিকে হাই- 

কোটের চিত্র ও অপর দিকে একটি নিক্তির ওজন আছে। ইহাতেই বিচারপতির 

কার্যে ইহার নিরপেক্ষতা ও স্ৃম্মদশিতার প্রমাণ পাওয়। যায়। 
_বিশ্ব-বিদাালতয়-- 

হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা ও বিচারপতির কার্যা ব্যতীত ডক্টর দ্বারকানাথ 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের সাস্যরূরে সংশ্রিই থাকিয়া উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক 

উল্লেখযোগ্য কার্যে নিয়োজিত ছিলেন | ১৯১৬ সালে ইনি কলিকাতা বিশব- 

বিদ্ভালয়ের [২০190:60 (2180008 দের ফেলো নিব্বাচিত হন এবং পাঁচ বৎসর 

ইনি এ পরে ছিলেন। পরে ১৯৩০ সালে ইনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 19০81 01 

[9০01 ০৫1. পদে নির্বাচিত হন। সেই বৎসরও গবর্ণমেণ্ট ইহাকে 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত করেন । উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে ইহার সুচিন্তিত 

কার্যয-নৈপুণ্যের জন্য ইনি ক্রমান্বয়ে পর পর আট বঙসর এ পদে নির্র্বাচিত হন। 

-অবসন্ব গ্রহণের পন্বে 

বিচারপতির কা্ধ্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়! ডক্টর দ্বারকানাথ পাটনা হাই- 
কোর্টে এড ভোকেটের কার্ধ্য করিতেছেন। ফ্রেডারেল কোর্টেরও ইনি এডভোকেট 



পাল্িবালিক ইভিহাত্ ৯৮৪ 

আছেন। যে হাইকোটে” জজীয়তি করিয়াছেন, পুনরায় তথায় এডভোকেট 
হওয়া নিয়ম নহে; এ কারণে ঈহাঁকে কলিকাত৷ ছাড়িয়। প্রবাসী হাইকোটে” 
যাইতে হইয়াছে। ইহার কন্মশক্তি এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্ধমান। ইনি 
সামাজিক, উদার ও সহাস্তপ্রকৃতি। 

_ডক্টল্প দ্বারকানাথব্ বংশ-কথণ-_- 

ডক্টর দ্বারকানাথেরজ্যেষ্ঠ। কন্যা শ্রীমতী কমলা কলিকাঁতার হেমকর লেন 

নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত জেলা মাাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অতুলচন্দ্র করের জ্যেষ্ঠ পুত্র--হাই- 
কোটেরি এড তোকেট শ্রীুত নারায়ণচন্দ্র করের সহিত বিবাহিতা । উহার এক 
মার কন্যা শ্রীমতী রমারাণী হুগলীর সরকারী উকিল রায় বাহাদুর ৬মহেন্দ্রনাথ 
মিত্র, সি, আই, ই'র পৌত্র শ্রীমান অজিতকুমার মিত্রের সহিত বিবাহিতা । 
অজিতকুমার হাইকোটের এডভোকেট; কিন্তু চুঁচুড়ায় ওকালতি করিতেছেন | 

কনিঠা কন্যা মলিনা অনারেবল্ ভূপেন্দ্রনাথ বন্থুর কনিষ্ঠ পুভ্র ব্যারিষ্টার 

৬গিরীন্দ্রনাথ বন্তর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। মলিনার এক কন্যা শ্রীমতী 
তরুণ হাইকোটের সিনিয়র গবণমে্ট প্লীডার-ঝামাপুকুর লেন নিবাসী 

৬রামচরণ মিত্র, সি, আই, ই'র পৌত্র শ্রীমান্ ফটিকচন্দ্র মিত্রের সহিত বিবা(হতা।। 

উনি ]). খ. 7৪0 & 0০, সলিসিটর ফান্মোর £১1001৩0 0101]. মলিনার 
একমাত্র পুত্র শ্ীমান্ কমলকুমার বন্থু সম্প্রতি বি, এ পরীক্ষায় 150০97010108 
এ অনার্সে উত্তীর্ন হইয়াছেন | 

অনারেবল মিঃ জাগ্টিস্ ডক্টর দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুক্র শীমান্ স্থুধীরকুমার 
মিত্র ও মধ্যম পুক্ত শীমান্ স্বনীলকুমার মিত্র [17019 13201 171017015000110] 

(71160 1321 ) 0০. র স্বন্কাধিকারী এবং কনিষ্ঠ পুর শ্রীমান্ অনিলকুমার 

মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট । জ্যেষ্ট সৃধীরকুমারের সহিত 
চন্দননগরের (খলমিনীর ) বিখ্যাত বন্থ-বংশের জমিদার ৬তিনকড়িনাথ বস্থু 

মহাশয়ের পথম! কন্য| শ্রীমতী কমলারাণীর বিবাহ হইয়াছে | ইহার ছুই পুজ্র-_ 
তরুণকুমার ও মুকুল কুমার। মধ্যম স্থুনীলকুমারের সহিত কলিকাতার বিডন 

নিবাসী স্বনামখ্যাত একাউন্টেপ্ট জেনারেল রায়বাহাছুর ৬নৃত্যগোপাল বন্থ; সি, 

আই, ই'র পত্রী শ্রীমতী শান্তিলতার বিবাহ হইয়াছে । কনিষ্ঠ অনিলকুমারের 

সহিত বাঁগবাজার নিবাসী স্থপরিচিত একাউন্টেন্ট জেনারেল ৬কুঞ্জলাল দত্ত 

মহাশয়ের পৌত্রী বাগবাজারের বিখ্যাত বস্ব-বংশের রায় বিপিনবিহারী বন্থুর 

দৌহিত্র শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহ হইয়াছে । ইহার এক ফন্যা_-কুমারী অপর্ণা । 



_টাকীর রায় চৌধুরী-বংশ_ 
এটি ও ৮৯*- 

_ছুল্লভিচক্দ্র গুহ-- 

চব্বিশ পরগণ| জেলার অন্তর্গত টাকীর জমিদার রাঁয় চৌধুরী বংশ একটা বধ 
প্রাচীন ও সম্্রান্ত বংশ। মুসলমান সঞ্রাটদিগের সময় হইতে ইহার! সৌভাগ্য- 

শালী হইতে থাকেন এবং তগুকালে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অধুন! 

এই বংশ বগদেশের নানাস্থানে বু বিস্তৃত হইয়াছে । রাজ। আদিশুরের পুত্র 
যজ্ে পঞ্চ ত্রাঙ্গণের সমভিব্যাারে আগত বিরাট গুহ হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ 

পুরুষ ছুল্প'ভচন্দ্র গুহ একজন এষ্ব্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান 

বাঁদশাহের অধীনে উচ্চ রাজ কার্ধ্য লাভ করিয়া যথেষ্ট বিশ্ব, প্রভূত সম্পদ এবং 

“মজুমদার” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

_ভবানীদাস মজুমাদার-_ 

ুললভচন্দ্র গুহ মজুমদারের প্রতিভাশালী কৃতবিষ্ পুক্র, যুবক ভবানীদা 

মভুমদার বাক্ল! হইতে উঠিয়। আসিয়া বর্তমান খুলন! জেলার অন্তর্গত মাইহছাটি 

পরগণ। বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়৷ তদন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বাঁস করেন। তিনি এই 

বিস্তীর্ণ পরগণার অধীশ্বর হইয়া! মমাজে বিশেষ গন্যমান্য হইয়াছিলেন এবং কুলীন- 

গণ তাহাকে রাজ-বংশের নিম্ন আসন প্রদান করিয়াছিলেন। ভবানী দাস একজন 

জমিদারাগ্রণ্য বলিয়া নবাঁৰ সরকার হইতে “রায় চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হুইয়া- 

ছিলেন। তিনি যশোহর রাজ-বংশের আদি পুরুষ রামচন্দ্র নিয়োগীর খুল্লতাও 

চতুডুর্জি গুহের গরপৌন্র। ভবানীদাসের ছুই বিবাহ। তন্মধ্যে প্রথমা ন্্রী 

গর্ভে চণ্ডীশরণ ও যছুনন্দন নাঁমে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে দ্বিতীয় 

পড়ীর গর্ভে তৃতীয় পুত্র কৃষণদ।স এবং সর্দশেষে প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র রুনিী 

কান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। 

বায় চচীধুরী-ং০শর বিস্ততি_ 

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর চণ্তীশরণ ও যছ্নন্দন বলপুর্বক পিতৃপরিত্যনত 

সমুদয় বিষয় অধিকার করিয়া লইয়া কৃষ্ণনাস ও রুর্সিণীকান্তকে সম্পত্তিচ্যুত 

করিয়। ্রীপুর হইতে নির্ববাসিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণদাঁস কঠুরা গ্রামে মাতা- 

মহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রুৰিণীকান্ত বাঁধ্য হইয়। পূর্বববঙ্গের কৌন 

২৪ 
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আত্মীয়ের আশ্রয়ে বরিশাল জেলার অন্তর্গত ইদ্দিলপুর গ্রামে বাস করেন। 
তাহার বংশীয়গণ এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন । 

ভবানীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র চস্তীশরণ রায় চৌধুরী পরিশেষে রাজ-বংশের 
আশ্রয়ে যশোহর সন্নিকটে বাস করেন। সৈয়দপুরে বর্তমান রা চৌধুরী, 

চাকলাদার ও সরকার বংশীয়গণ চণ্তীশরণের বংশসম্ভুত। 
ভবানীদাসের মধ্যম পুক্র যছুনন্দন শ্্রীপুরেই ছিলেন । তথাকার রায় 

চৌধুরীগণ যছুনন্দনের সন্তান । 

_ক্কষ্দীস কী €চীধু্রী ও টাকীর-_ 
_ পীচঘব্র রায় চাধুন্বীর উৎপত্তি _ 

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তীহার তৃতীয় পুক্র মাতামহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত 

হন, ই! পূর্বেব বল। হইয়াছে। সআজাট জাহার্জীরের সময়ে টাকীর পশ্চিম প্রান্তে 

কণুর! গ্রামে ঘোষ বংশীয় একঘর কুলজ “রায়” আখ্যাত বজজ কায়স্থের বাস ছিল । 

আগরপাড়। পরগণ! উ1হাদেরই জমিদারী । কৃষ্ণদ।(স এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন 

এবং মাতাঁমহের দেহাঁন্তে তীহাঁর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সপ্তগ্রাম 

সরকারের ফৌজদারের নিকট আবেদন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত 
হন। এইরূপে তিনি প্রভূত বিভ্তশালী ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতদ্বযতীত 

তিনি খুলন। জেলার সাতক্ষীর। মহকুমার অন্তর্গত জামীর৷ পরগণ। অজ্ঞণ করেন। 

তত্পরে তিনি টাকীতে বাস করিয়ছিলেন। তাহ।র পাঁচ পুক্র রঘুনাথ, কাশীশর 

রাধানাথ ও কেশব দাঁস রায় চৌধুরী । কৃষ্ণদাসের দেহান্তে তাঁহার এই পঞ্চ 

পুল টাকীতে পৃথক পৃথক স্থানে বাস করেন। এই পঞ্চজন হইতে টাকীতে 

পঞ্চঘর কুলীন রায় চৌধুরী-বংশ উদ্ভূত হইয়াছেন । 

টাকীব বড় ব্রায়চচৌধুরী শু 5ছাট রায়- 
০চীধুক্সীগণ্শের কথা 

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ পুভ্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর বংশীয়গণ টাকীর বড় রায় 
চৌধুরী নামে খাঁত। টাকীর বড় চৌধুরীগণের প্রভাবে যশোহর সমাজের অবস্থা 
অতি উন্নত হইয়াছিল। সামাজিক শাসনের প্রতাপ যথেষ্ট প্রবল ছিল। বংশ- 
বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সমূহ দৃষ্টি ছিল। তণ্কালে বড় চৌধুরীগণ নদীর পশ্চিম 
অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। তীহাদিগের বাটাস্থিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষণ রায় জীউর 
দোল পর্ব অগ্ঠাপি প্রতিবর্ষে মহাসমারোহে সমাহিত হইয়া! থাকে। কুলিয়ার 
প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবত৷ কাঁলিকা দেবীও ইহাঁদের ঠাকুর। অগ্থাপি প্রতি শনি ও 



১৮৭ | উাকী 
ম্গলবারে এবং প্রতি অমাবস্যা তিথিতে ইহার! দেবীর যোড়শে(পচারে পুজা 
করিয়৷ থাকেন। 

কষ্ণাসের দ্বিতীয় পুত্র রত্বশ্বর রায় চৌধুরীর পুর মধুসূদন রায় চৌধুরী 
হইতে টাকীর দ্বিতীয় রায় চৌধুরী-বংশ উৎপন্ন । তীহার পুন্রগণের মধ্যে প্রথম 
ছুইজন মূল ভদ্রাসন ত্যাগ করেন নাই। বহু গোিহেতু স্থানাভাববশতঃ তাহার 
কনিষ্ঠ পুন্রন্রয় বর্তমান গবর্ণমেন্ট কুল বাটার সম্মুখস্থ গলির মধ্যে বড় চৌধুরী- 
গণ কর্তৃক স্থাপিত হন। মুল ভদ্রাসনে তীহাঁর গৃহ দেবতার দোল পর্ব প্রতি 
বৎসর সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। কৃষ্ণদাসের তৃতীয় পুন্্র কাঁশীশ্বর 
রায় চৌধুরীর পুন্র রাঁমদেবের চারি পুত্র_রাঁমশক্কর, রামসন্তোষ, বৃন্দাবন ও 
গদাধর। জ্যেষ্ঠ রামশস্কর ও কনিষ্ঠ গদাধর পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
টাকীর অন্যত্রে বাস পরিবর্তন করেন। কৃর্ধদসের চতুর্থ পুভ্র রাধাকান্ত রায় 
চৌধুরীর বংশ খালকুলিয়। গোষ্ঠি নামে অভিহিত। তথায় ভীহার বংশধরগণ 
অগ্ভ।পি বাস করিতেছেন কৃষ্ণদাঁসের কনিষ্ঠ পুজ কেশবদাস রায় চৌধুরীর 

বংশধরগণ টাকীর ছোট চৌধুরী নামে পরিচিত। 

ন্াসসচভ্তাষ রায় চীধুক্পী 

রামদেব রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুক্র রামশস্কর রায় চৌধুরীর ধারায় রামলোচন 
রায় চৌধুরীর কী্ডি অগ্ভাপি গর়াধামে বিদ্যমান | রামদেবের দ্বিতীয় পুজ রাম 
সন্তোষ রায় চৌধুরী ১৭৫৭ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধাঁবী, সুধী ও সৌজন্য- 
শালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জালালপুরনিবাধী রামেশ্বর ঘোষের কন্যা 
মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার দয়ারাম, শ্যামহুন্দর, রামকীন্ত ও গোবিন্দ 
প্রসাদ্দ এই চাঁরি পুভ্র জন্মগ্রহণ করেন। 

০দওয়ান কমলাকান্ত ন্বায় চৌধুরী 

দ্য়ারামের ধারার দেওয়ান কমলাকীন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপু্ 

অঞ্চলে ইংরাঁজ রাজের অধীনে দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষ 

পুর অঞ্চলে অধিপত্যকালে তিনি কাঁশী-নরেশের রাজ্যে বন্দোবস্ত কাধ্যে 

নিধুক্ত হইয়াছিলেন। সেই স্তরত্রে পুণ্যধাম কাশী পুরীতে তাহাকে কর্তৃত্ব 

করিতে হইয়াছিল। তদ্পলক্ষে কাঁশীর দুর্বধস্ত গুপ্াদিগের অত্যাচার নিবারণ 

কল্পে তিনি কাঁশীতে স্থানে স্থানে তোরণ নির্্মীণ করিয়াছিলেন। কাশীবাসিগণ 

এখনও তথাকার কোন কোন প্রধান তোরণকে “দেওয়ান, কমলা পতিকা 
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ফটক” বলিয়া থাকে । কাশীতে কমলকান্ত শক্তি-সাঁধনার প্রধান অঙ্গ “কুমারী- 

পুজা” প্রবর্তন করেন। তদবধি বঙ্গদেশের সর্বত্র বিশেষতঃ কাঁশীধামে কুমারী- 
পুজা! বঙ্গবাসীর আদরনীয় হইয়াছে। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ মুদ্র। ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন। এ লক্ষ মুদ্রা একাঁলে পাঁচ লক্ষ মুদ্রার সমান। তিনি কাশীধামে 
অবস্থানকালে ৬চৌষট্টি যোগিনীর ও ভদ্রকালীর মন্দির এমন স্ুন্দররূপে সংস্কার 
করিয়াছিলেন যে, তাহা তিনি পুনঃ স্থাপন করেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় আত্মীয়-স্বজনের 
প্রতিপালক, উদারচেত। ও নির্মলস্বভাব পুরুষ ছিলেন। 

ূ্ঘ্যকান্ত রাঁয় চৌধুরী 

তাহার একমাত্র পুজ সূর্ধ্কান্ত রায় চৌধুরী বি, এ, একজন আদর্শ জমিদার 
ছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও ধাম্দিক এবং পিতার নানাবিধ গুণগাসে 
বিভূষিত ছিলেন। তিনি অতি শৈশবে পিতৃহীন হন। তাহার ভগ্নিপতি দুর্গ'চরণ 
বস্থ তাহার সম্পত্তির তত্বাবধান করিয়া উহ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। 
একারণে তিনি ছুর্গাচরণের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। ছুর্গাচরণ পীড়িত হইলে তিনি 
স্বয়ং তাহার পরিচর্ধ্যা করিতেন । একদা তাহার বমনোদ্রেক হইলে রায় সূর্য্যকান্ত 
নিকটে কোন পাত্র না দেখিয়। স্বয়ং অঞ্চল পাতিয়। তাহা গ্রহণ করিতে 
ঘণা বোধ করেন নাই। তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজ জমিদারীতে 
কয়েকটি পুক্ষরিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করেন। কন্ঠাদাঁয় পিতৃমাতৃ- 
দায়গ্রস্ত ব্যক্তির তিনি মা-বাপ ছিলেন। তীহার কলিকাতাঁর বাঁড়ীতে 
বনু দরিদ্র ছাত্র ছুইবেলা অন্ন ও প্রতিমাসে স্কুল কলেজের বেতন পাইয়। 
মানুষ হইয়াছে। তিনি কাশীধামে পিতৃনামে শ্রীকান্ত চতুষ্পাঠী” স্থ'পন 
করিয়াছেন। তিনি কাশীর “রামকৃষ্ণ সেঝ।-সমিতিঃতে তিন সহজ মুদ্রা দান 
করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ্ এবং কার মাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজের আজীবন সদ্য থাকিয়। বহু অর্থ সাহায্য করেন। তিনি 
চন্দ্রনাথ তীর্থের দুরারোহ পর্বত-গাত্রে ৩০০০ সহজ মুদ্রা ব্যয়ে দীর্ঘ সোপান 
শ্ণী নিম্মাণ করিয়া দিয়া অগণিত তীর্থঘ।ত্রির প্রাণ রক্ষার কারণ হইয়াছেন। 
এক সহজ, ছুই সহত্র, তিন সহজ, দশসহত্র করিয়া তিনি জীবনে পঞ্চাশ 
সহত্র মুদ্রা দান করিয়! গিয়াছেন এবং তাহার খুচর। দানের ইয়ন্তা নাই। 

গ্রন্থান্তরে জমিদার সুথ্যকান্ত রাঁয়চৌধুরীর জীবনী সম্বন্ধে এরূপ লিখিত 
আছে-_“সূর্্কান্ত রাঁয় চৌধুরী শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। ইহার মাত! 
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স্বামী-শোকে বিধুরা হইয়াও নিজ কর্তব্য পাঁলনে গদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। 

তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। শোকাবেগ কিঞ্িৎ প্রশমিত হইলে তিনি 
বহুগুণে গুণবান্ নিজ জামাতা! শ্রীযুক্ত দুর্গা চরণ বস্ুকে নিজ আঁলয়ে আহ্বান 
করিলেন। বাবু দুর্গাচরণের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবিংশতি বসরের অধিক নহে। 
তিনি অল্প বয়ন্ক হইলেও লোকের নিকট তাহার বুদ্ধিমত্ত। ও বহু গুণবত্ত। প্রকাঁশ 
হুইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশ্র দেবী পুর্ব হইতেই জামাঁতাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমন্ত। ও 
ধার্মিকতার নানা পরিচয় পাইয়া নিঃশঙ্কে নাবালক পুত্র ও জমীদারীর সমস্ত ভার 
তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন ও স্তপাত্রে ভার অর্পণ করিলেন ভাবিয়া একেবারেই 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 

বাবু দুর্গাচরণ নাবালক শ্বালকের ও জমীদারীর ভার লইয়া অনন্যকর্ধ্া 
_ হুইয়! কিসে শ্যালককে বিশ্ব বিগ্বালয়ের গ্রাজুয়েট করিবেন ও জমীদারীর আয়তন 

বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবেন, সেই কার্ষেযই সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। 

তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতীও হইয়াছিল। ধনবানের পুত্রকে জ্ঞানী করিতে 
গারিয়া ও জমীদারীর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়! তিনি আপনার সমস্ত পরিশ্ম 

সফল জ্ঞান করিতে পাঁরিয়াছিলেন। তীহার জীবনের ব্রত যেরূপ গ্রশংসাময় 

সূরধ্যকান্তের তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত। ও তদনুরূপ হ্ৃপ্ত। বাবু ছুর্গাচরণ পীড়িত 
হইলে রায় সূর্ধ/কান্ত পরিচধ্যার্থ ভৃত্য নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পরিচর্যা করিতেন। 
একদিন তাহার বমনোদ্রেক দেখিয়। নিকটে পাত্র না থাকায় স্বয়ং অঞ্জলি 

পাঁতিয়া তাহ। গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন না] 

ূর্ধ্যকান্ত ভগিনীপতির যত্তে শিক্ষা ও সংসঙ্গ লাভ করিয়া ধনী গুহে একটা 

উচ্চ রতু হইয়া ঈাড়াইলেন। তীহার অমায়িকতা ও সৌজন্য দর্শনে লোকে 

এরূপ বিমুগ্ধ হয় যে, তিনি যে ধনীর সন্তান ও ন্য়ং ধনবান ইহা কেহই বিশাস 

করিতে পারে না । কারণ সাধারণতঃ ধনীর ধন গর্বব কৌন না কোনরূপে প্রকাশ 

হইয়া গড়ে, কিন্তু ইহার গুণগ্রাম ধনমন্তত। জনিত গৰর্ব হইতে একেবারেই 

সুদুরে অবস্থিত। 
তাহার বিনয়নম সাম্য মুর্তিখানি যেমন রমণীয় তাহার হদয়খানিও 

সেইরূপ অতি মহ। বিপন্নের ছুঃখ দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। 

মানুষের কথ। দূরে থাক্, পণুদিগেরও কষ্ট দেখিলে তিনি আত্মহার! হইয়া পড়েন। 

একদিন সংবাঁদ আদিল, তীহার এক জমীদারীতে অত্যন্ত জল কষ্ট উপস্থিত 

হইয়াছে। গ্রীক্ষকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে তাপিত হুইয়া ভীষণ পিপাসা শান্ত করিবার 

জন্য জলের আঁশায় গরুগুলি ছুটিয়া গিয়! শু পুর্ষরিণীর মধ্যে নামিয়।৷ জল না 

পাঁইয়! হতাশ হইয়। ফিরিয়। যাইতেছে, এই সংবাদে সূষধ্যকান্ত ও বাবু দুর্গাচরণের 



্ 

পািবাত্িক্ ইন্তিভাঙ্ ১৯০ 

হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি জমিদারের নায়েবের উপর আদেশ 

হইল, যত টাঁকা লাগে এক মাসের মধ্যেই যেন পুক্ষরিণী খাত হয়| খনন কার্যে 
দশ সহত্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের প্রাণে যে তৃপ্তি হইল, তাহা 
অনির্ববচনীয়। তিনি যে কেবল এই একট। পুক্ষরিণী খনন করাইয়| বিরত হুন 
তাহা নহে ; তিনি চারি স্থানে চারিটি বৃহত বৃহ পুক্করিণী খনন করাইয়। জলাভাব- 
ক্লিষ্ট অধিবাসিগণের আ'শীর্ববাদের পাত্র হইয়াছেন। দরিদ্র ভদ্র সন্তানগণ অর্থাভাবে 
বি্ভালয়ে পাঠ করিতে পারিতেছে না, সূরধ্যকীন্ত তাহাদের পাঠের স্থুবিধার 
জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণ প্রবেশিক1 পরীক্ষা দিয়! 

উচ্চ শিক্ষা ল/ভ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি নিজের কলিক।তা। আলয়ে 

থাকিবার ও আহার কর্দিবার ব্যবস্থা করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। কন্যা- 

দায়ে কাতর হইয়। কেহ উপস্থিত হইলে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়। তাহার 

আংশিক দায় উদ্ধার করিয়া! থাকেন। তিনি কাশীধামে শাস্ত্রের আলোচনার 

জন্য উাহ।র পিতৃদেবের নামে শ্রীকান্ত চতুষ্প্াঠী” স্থাপন করিয়া দিয়াছেন এবং 
কয়েকটা ভদ্র সন্তান হরিসভা করিয়। কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছেন, এই সংবাঁদ 

পাইয়। সৃর্ধ্যকান্ত দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য সমস্ত মিষ্টান্নের 
ভার গ্রহণ করিলেন ও দরিদ্রদিগের তৃপ্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যখন কাধ্য 

ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন তীহাকে দেখিয়া যে জয় ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহ। 

কখনও ভুলেবার নহে। রামকৃষ্ণ সেবা-সমমতি কি মহণ্ কার্ধ্ই অনুষ্ঠান করিতে 
ছেন! তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব।র জন্য তিনি তিন সহঙ্জ মুদ্রা দান 

করিলেন। বস্তুতঃ সহকাধ্যের অনুষ্ঠানার্থ যদি কেহ উদ্ভোগী হইয়া উৎসাহ 
পাইবার আশায় সূর্য্যকান্তের নিকট উপস্থিত হন, তিনি কখনও উৎসাহ লাভে 
বঞ্চিত হন ন।। এতছুপলক্ষে তিনি শত, সহত্, দশ সহতঅ্ করিয়। প্রায় পঞ্চাশত 

সহত্ম মুদ্রা দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের ত গণনাই নাই ।” 
ূ্ধ্যকান্ত বরাহনগরে সন ১২৬৯ সালের ১৫ই পৌষ সোমবার জন্মগ্রহণ 

করেন এবং সন ১৩৪৩ সালের 8ঠ। আশ্বিন রবিবার তীহার কলিকাতা নথ ণ্টাকী 

হাউস” ভবনে দেহত্যাগ করেন । 

তাহার মৃত্যুতে দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করতের 

নেতৃতে বাঙ্গাল ও কাশীর পণ্ডিতমগুলীকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল এবং বনূমূল্য 

দ্রব্যাদি দানের সঙ্গে হাতিও দান করা হয়। তাহার পুত্র ওমান জগদন্ু 

রাঁয় চৌধুরী এক্ষণে ম্যাটিক ক্লাশে পড়িতেছেন। সূর্য্যকান্তের কন্যার সহিত 

হাইকোর্টের এটন টাকীর শ্রীযুত শ্রীভূষণ বন্থুর বিবাহ হইয়াছে। 



৯৯৯ টীকী 

দেওয়ান বিশ্বনাথ ঝ্বাঁয় চৌধুরী 
শ্যামহুন্দরের জ্যেষ্ঠপু্র দেওয়ান বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী পারদী ভাষায় 

স্থপঞ্ডিত ছিলেন। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্দীর সাহায্যে তিনি বর্ধমান রাঁজ- 
সরকারের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। পত্বনী আইন অর্থাৎ ১৮১৯ 
গ্রীঃ৮ আইন উহার অস্গীম পাগ্ডিত্যের ও কাধ্যদক্ষতাঁর পরিচায়ক । দেওয়ান 

বিশ্বনাথ যে প্রণালীতে বদ্ধমান রাজ্যে পত্বনী বিলি করিয়াছিলেন, তদাদশে 

ইংরাঁজ রাঙ্গ এই আইন বিধিবদ্ধ করেন। 

ভবনাথ স্বীয় চৌধুরী, বি এল-- 

ামন্থম্দরের মধ্যম পুল্র মৃত্যতীয় রাঁয় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র উমাশঙ্করের 

জোষ্ঠপুর স্বীয় ভবনাথ রায় চৌধুরী ১৮৬১ সালে জদ্মাগ্রহণ করেন। তিনি 
 হিনদুস্কুল হইতে এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ১০২ স্কলারশিপ পান। 

প্রেমিডেম্দী কলেজ হইতে বি, এ ও সিটি কলেজ হইতে বি; এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ সালে আলিপুর জজ কোটে” ওকাঁলতী ব্যবসাঁয়ে যোগদান 

করেন। তিনি মৈমনসিংহের সরকারী উকিল পুর্ণচন্জ বস্থু রাঁয় মহাশয়ের 
কনিষ্ঠা কন্যা বিজয়।মৌহিনীকে ৰিবাহ করেন। তিনি তাহার কলিকাতা 
বাড়ীতে সব্ধ্দাই তিন চারিজন অনুম্নত জাতির ছাত্রকে প্রতিপালন করিতেন | 

বিজয়ামোহিনী একজন ধর্মপ্রাণ! মহিল। ছিলেন। 

ডাঃ শ্ীঅজি তনাথ রায় চৌধুরী এস, বি, 

ভবনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার অজিতনীথ রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। 
তিনি কলিকাতাঁর মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, পরীক্ষায় গ্রণম হইয়। উত্তীর্ণ 

হন এবং টাকীতে ২০ বসর যাবৎ শারদীয় পুজা! উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন 
ও বন্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে টাকীতে প্রায় ৮০০/১০০০ 

দরিপ্রের দমাবেশ হয়। ডাক্তার অজিতনাথ গ্রায় ৬০০০০ যাইট হাজার টাকা 

ব্যয়ে টাকীতে এক হাসপাতাল করিয়৷ দিয়াছেন এবং বাধিক ৩০০০ টাক! 

আয়ের সম্পত্তি এ হাসপাতালকে দাঁন করিয়াছেন। ইহা! গ্রামের প্রভূত 

মঙ্গল সাধন করিতেছে। তীহার চারি পুভ্র। জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ হাওড়ার 

“বাঞগাল বাঁড়ী”্র ঈশানচন্দ্র বন্থর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। মধ্যম 

অমরেন্দ্রনাথ এম, বি, ডাক্তার। ইনি শ্রীপুরের রাধিকামোহন বন্ধুর প্রথম! 
,.কন্যাঁকে বিবাহ করিয়াছেন। তৃতীয় শৈলেন্দরনাথ বহরমপুরের শ্রবাশরীমোহন 

সেনের দ্বিতীয়। কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। চতুর্থ ধীরেন্দ্রনাথ স্কুলের ছাত্র । 



শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী এম, এ-বি, এল 
ছাত্র ও কর্মাজীবন-- 

ভবনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র-_কলিকাতার ভূতপূর্ধব মেয়র, আইন সভার তূতপূর্বধ 
সদশ্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহ!সভার সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার 
রায় চৌধুরী মহাশয় ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
১৯০০ সালে মেট্রোপলিটন ইন্ষ্রিটিউসন হইতে এণ্টাঁস পরীক্ষ! পাশ করিয়। ১৫২ 
স্কলারশিপ. পান। ১৯০৫ সালে ইনি প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে এম, এ পাশ 
করিয়া ১৯০৭ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। ১৯০৮ 
সালের মার্চ মাসে তিনি আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি করিতে আঁরন্ত করেন 

এবং ১২১৪ সাঁলে তিনি হাইকোটে র ভকীল শ্রেণীভুক্ত হন। অচিরে একজন 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে ভীহার প্রতিভা, কৃতিত্ব ও সুনামের কথ সর্বত্র পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে। 

কর্ম-সাধন। ও জনহি€তষণা। 

একজন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র ও কৃতী আইন ব্যবসায়ী রূপেই সনতকুমারের 
বহুমুখী প্রতিভা সীমাবদ্ধ নহে। তাহার কর্মা-সাধন। অসাধারণ। তিমি 

একজন অক্লান্ত কম্মীপুরুষ ; কন্মাই তাহার ধর্ম। আইন ব্যবসায়ে সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি গণ-নারারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া! জনগণক্ল্যাণে বহুবিধ 

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কঠোর কর্ম-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন ও 

এখনও আছেন। বিবেকানন্দের পেই বাঁণী,- 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথ! খুঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 

-তীহাঁর কর্মজীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ৯২৪ সালে 

তিনি কলিকাত। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯২৯-৩২ সাল 
পর্য্যস্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ সালের জুন- 
মাসে বঙ্গীয় আইন সভায় সদশ্থ নির্বাচিত হন। নববর্ষের ১ল। বৈশাখ “সরকারী 
ছুটি” আইন সভায় আনীত তাহার প্রস্তাবের ফল। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে তিনি এ সদস্য পদে ইস্তফা দেন। হিন্দুসভার আনুকুল্যে ও তদীয় 
জ্রাঁতা' অনিলকুমারের সহযোগে ১৯৩২ সালে তিনি “হিন্দু-সত্কাঁর-সমিতি” ও' 
দতীর্ঘযাত্রি-রক্ষা-সমিতি”র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক্ষণে এ সমিতিঘয়ের 
কোষাধ্যক্ষ ও ট্রা্ঠী আছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতার ডেপুটী মেয়রের 
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চিনি টাকী, 
পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতার মেয়র পদে 
অভিষিক্ত হন | মেয়র পদে থাকা কালে তিনি তীহা'র কার্ধ্য দ্বার সকলের 
শ্রদ্ধ। ও সম্মান আঁকর্দণ করিয়। কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম নাগরিকের পদের 
সন্মান বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কর্পোরেশনের কাঁউন্দিলাঁর পদ ত্যাগ 
করেন। কর্পোরেশনে থাক কালে তিনি [31058017271 5000121 0011171- 

(৮০৩, £1165160 ৬৬০০7 90015 ১০০০18] 09100)1০0 প্রভৃতি বিভিন্ন স্পেশাল 

কমিটাতে কাঁজ করেন। শেষোক্ত কমিটির তিনিই সভাপতি ছিলেন। ওয়ার্কস্ 
কমিটার তিনি সভ।পতি থ।ক। কালে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর দের 17319০01010 
০119172 ও 11911) 1)1721028 5০17০27০এর পরিকল্পন। গৃহীত হয়। 

১৯৩৯ সালে তিনি বঙ্গীয় হিন্দু মহাঁসভ।র সহ-সভ!পতি নিবর্ব।চিত হইয়াছেন এবং 
ধবংসোন্মুখ হিন্নুজাতির কৃ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ যত্পরায়ণ। 

তিনি আপন গ্রামে একটী 1[000507: 501,০091 ও একটা শ্রম-শিল্পাগার মাতা 

বিজয়া-মেহিনী রায় চৌধুরাণীর নামে করিয়া! দিয়াছেন এবং পিতার নামে 

পরিচালিত মধ্যইংরাঁজী স্কুলের জন্য বাটা খরিদ করিয়! দিয়াছেন । 

চরিভ্র-চিভ্র ও বিবাহ 

কলিকাতা ততপুর্বব মেয়র সনতকুমার স্বধন্মীনু রাগী, মিষ্টভাষী, আদেশভক্ত, 

স্জীতিবৎসল, বিষ্যোত্সাহী ও পরোপকারপরারণ । তিনি দেশের ও সমাজের 

অগ্রণী । তিনি দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে যোগদণন করিয়া বু অভিনন্দন-পত্র 

প্রাপ্ত হইয়৷ টাকীর বিখ্যাত জমিদ।র রায় চৌধুরী বংশের মুখোজ্ঘল করিয়াছেন । 

তিনি আঠার বাড়ীর জমিদারের দৌহিত্রী এবং ফরিদপুরের বিখ্যাত সিভিল 

সার্ডেন ড।ঃ নৃপেন্দ্রনাথ বস্তুর ভ্রাতুস্পুত্রী শ্রীমতী হিরণপ্রভাকে বিবাহ করিয়া- 

ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুজ্রকন্য? নাই। যিনি পর 

ছুঃখে দুঃখী, ভগবান তীহাকে পুজরকন্ার মুখ দেখাইলেন না । 

ভাঃ শ্রীঅমলক্ুুমান্প বাক্সচধুরী, এম» ডি, 

ভবনাথের মধ্যম পুঞ্র কলিকাঁতাঁর স্প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায় 

চৌধুরী এম, ডি, ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৬ সালে এণ্টাঁন্স 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৮ সালে এফ; এ পরীক্ষা পাশ করিয়া ২০৭ 

স্কলারসিপ পান। তণপরে ইনি চিকিৎসাশাস্জ অধ্যয়নের জন্য মেড়িক্যাল 

৫ 



পারিবারিক ইতিহাস্ন ধ্ঃ 

কলেজে ভগ্তি হন মেডিক্যাল কলেজে ইনি একজন অত্যুত্কৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। 
ইনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়। উত্তীর্ণ হন এবং সাতটি শ্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

হন। ১৯১৪ সালে ইনি “মেডিসিনে” অনার্স সহ এম, বি, পরীক্ষা পাশ করেন 
এবং ১৯১৭ সালে এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম 

চিকিৎসকগণের মধ্যে একজন। ইনি খুলনা জেলার ঘলঘলিয়। গ্রাম 

নিবাসী, রাচি মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান রায় শর€চন্দ্র রায় বাহাদুর এম, এ, 

বি. এল; এর দ্বিতীয়! কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ডাঃ অমলকুমার বেলগাছিয়। 

মেডিক্যাল কলেজেরও অধ্যাপক । ইহার পাঁচ পুভ্র- অমিয়, সলিল 
(13. ১০, ), প্রস্থন? রজত ও কাঞ্চন । 

-অনিলকুমান্ব রায় ০চীধুরী+ বি-এস-সি*- 

ভবনাথের তৃতীয় পুক্র স্বত অনিলকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের 7). ১০. তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুপভার সম্পাদক এবং মরণোন্মুখ 

হিন্দুজাতির কল্যাণের জন্য তদীয় জ্যোষ্ঠভাতা কলিকাতাঁর ভূতপুর্বব মেয়র 
শ্রীযুক্ত সনতকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগে প্রাণপাত পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে এই গৌরবোজ্জ্বল আশ্গ্রদ জীবনের অবসান 
ঘটিয়াছে। 

অনাঢক্পবল সিঃ আ্ুশীলক্ষমার রায় 5চীধুরী 
ন্বান্র-এ্যাট-ল* এল-এল-নি+ 

ভবনাথের চতুর্থ পুর অনারেবল মিঃ স্থশীলকুমার র'য় চৌধুরী ১৮৯৫ সালে 
১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি, এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন। আয়্লগ্ের 

বেলফাষ্টের কুইন্দ ইউনিভাসিটা হইতে তিনি এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ১৯২২ সালেব জুন মাসে মিডল্ টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া 

দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোঁটের একজন কৃতী 

ব্যারিষ্টার। ১৯৩৭ সালের মে মাসে ইনি পশ্চিম বাঙ্গালার অমুসলমান কেন্দ্র 
হইতে কাউন্সিল অব্ স্টেটের সদস্য নির্ববাচিত হন। ইনি অবসরপ্রাপ্ত জেলা 

ও সেসন জজ রায় উপেন্দ্রন্্র ঘোষ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ! কন্য। শ্রীমতী হেনাকে 
বিবাহ করিয়াছেন। 

ভবনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বিমলকুমার রায়চৌধুরীও কলিকাতা 



৫ 

৬ 

১৯ টক 

বিশ্ববিগ্ালয়ের এম, এ। ইনি ইদদিলপুরের জমিদার সুরেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের 
জেঃষ্ঠ। কগ্যাকে বিবাহ করিয়াছেন | 

_গঙ্গীধর রায় চচীধুন্বীর ধাবা 
শ্যামহুন্দর রায় চৌধুরীর ধারায় তীহার তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর 

একমাত্র পুক্র তারাশঙ্কর। ইনি একজন দেবদিজে ভক্তিপরায়ণ ধর্ম্নিষ্ঠ 
ব্যক্ত ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সেও পুত্র কন্তার মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া 
অক্ষয়কুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং ম্বীয় জমিদারীর বিস্তর অর্থ ব্যয় 

করিয়! টাকীতে একটা দাতব্য চিকিতুসালয় স্থাপন করেন। 

০ষাড়শীবাল। ব্বাস্প ০চীধুরাণী 
অক্ষয়কুমারের সহিত হাই কোর্টের মাননীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি 

পরলোকগত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোঁষের জ্যেষ্ঠ কন্য| ষোঁড়শীবালার বিবাহ হয়। 

বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধবের কনিষ্ঠ কন্যা! নলিনীবালার বিবাহও টাঁকীর 
নিকটবর্তী শ্রীপুরের বিখ্যাত রায়-বংণের জগদীশচন্দ্র রায়ের সহিত হয়। 
যোড়শীবাল। মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বৈধব্যদশ প্রাপ্ত হইয়। কনিষ্ঠ। ভগ্মী 
নলিনীবালার কনিষ্ঠ পুত্র অশোককুমারকে পোয্ূপে গ্রহণ করেন। ইনিই 

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল। এই স্তুত্রে ইনি রায় 

চৌধুরী-বংশের এই তরফের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । 
যোড়শীবাল|। ধর্ম-কর্মে আজীবন নিয়োজিত থাকিয়া ৬৮ বৎসর 

বয়মে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিরতিশয় ধর্মপ্রাণ ও দানশীল। 

মহিলা ছিলেন। তীহার বিগ্যাবত্ত। ও সামাজিক আাচারনিষ্ঠা আধুনিক যুগের 
মহিলাগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দেশীয় মহিলাদের 

সহিত বিভিন্ন ভ।ষায় আলাপ করিতে পরিতেন। ঘযিনিই তাহার সংস্পর্শে 

আসিতেন, তিনিই তাহার সরল অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। 
তাহার নিকট ধনীদরিদ্রের পার্থক্য ছিলনা । দরিদ্র প্রাধিগণ তাহার নিকট 

যাইয়! নিঃসস্কে(চে স্ব স্ব মনোবেদন। নিবেদন করিতে পারিত এবং তিনি সাধ্যমত 

অর্থসাহায্য করিয়৷ সকলের প্রার্থনা পুর্ণ করিতেন| এজন্য সর্ববসাঁধারণ সকলেই 

তাহাকে “মা-মণি” বলিয়। ডাকিত। তিনি নিজ জীবনের একটা ঝড় আকাঙক্ষা 

পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, “আমি হাই কোর্টের জজের 

মেয়ে এবং আমার পুত্র অশোককুমারকেও হাই কোটের জজের পদে 
দেখিয়া তবে মরিব।” ' বস্ত্রতঃ অশোককুমার হাই কোর্টের জজের পদে 
অধিষ্ঠিত হইবার পর তীহার দেহত্যাগ হয়। ইহা এই মহিয়সী ধর্মপ্রীণ। মহিলার 

ইচ্ছাশক্তির চরম বিকাশ । ূ্ 
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স্যার অশোৌককুমীর রায়, কে-টি। 
বান্র-ঞ্যাট-ল+ এম+ এবি, এল, 

জন্ম ও বালাকথা। 

মহামান্য কলিকাতা হাইকোটের বাঙ্গলার এডভোকেট জেনারেল সার 

অশোককুমার রায় ১৮৮৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। স্যার 
অশোককুমার বিচারপতি সার চন্দ্রমাধবের প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। স্যার চন্দ্র 

মাধবের জ্যোষ্ঠা কন্যা যোডশীবালা মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বৈধব্যদশা প্রাণ্ড হইয়া 

ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা নলিনীবাল। ছুইপুত্র রবীন্দ্রনাথ ও অশোৌককুমারকে 
রাখিয়া! পরলোক গমন কৰিলে ঘোড়শীবালা উভয় জাতাকে মাতৃনেহে 
লালন পালন করেন এবং নলিনীবালার জীবদশায় অশোককুমারকে 
পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন | মাতামহ বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধবের 

তত্বাবধানেই বালো কলিকাতায় অশোককুমারের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ত হয়। 

উচ্চশিক্ষা ও ওকালতী 

ক্রমে বাল্যলীল! ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অশোককুমার যৌবনে 

পদার্পণ করিয়া ডাব্টন কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ভন্তি হন। ক্রমে, 

এফ, এ, বিঃ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯০৬ 

সালে প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে ইংর।জী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। এম এ পাশের পর তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য রিপণ 

কলেজে ভর্তি হন। ইংরাজী সাহিতে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই যেমন 

নৈপুণ্য সহকারে গ্রবন্ধাদি রচনা ও অনর্গল বিশুদ্ধ বক্তৃতা দানে বুৎপর্তি 

লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই আইন সাহিত্যেও তাহার বিশেষ প্রতিভা 
দৃষ্টিগোচর হইল । ১৯৭৭ সালে তিনি রিপণ কলেঙ্গ হইতে কৃতিত্বের সহিত 
বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি 

হাইকোর্টের উকীলশ্রেণীভূক্ত হইলেন। 

বিলাত গমন ও ব্যারিক্রান্রী 

অশোককুমার হাইকোটেরি উকীল হইলেন বটে, কিন্তু আইনশাস্ত্রে অধিক- 
তর শিক্ষা লাভের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া! উঠিল। তিনি মাতামহ 
বিচারপতি স্যার টন্দ্রমাধব ঘোষ ও জননী ষোড়শীবালার আশীব্বাদ মস্তকে ধারণ 
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১৯এ | টাকী 

করিয়া আইন শান্ত উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ১৯১০ সালের মার্চ মাসে 
সেই স্থদূর সমুদ্রের পরপারে--আত্মীয়স্বজনবিহীন স্থদূর শ্বেতদ্বীপ বিলাতে 

গমন করেন এবং মিডল টেম্পলে ভত্তি হইয়া ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিতে 

থাকেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় 

সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার 
রূপে প্র্যাকটিস করিতে আরম্ভ করেন | অল্পদিনের মধ্যে আইন শাস্ত্রে তাহার 

প্রতিভা ৰিশেষরূপে পরিছ্ুট হয় এবং একজন শ্রেঠ ব্যারিষ্টাররূপে তাহার 
সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়৷ পড়ে। আইন শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যে-_অকাট্য যুক্তি 
ও তর্কের বিচক্ষণতায় ও হিমালয়সদৃশ স্থরধ্য সহকারে মক্ষেলগণের পক্ষ সমর্থনে 
তাহার সদৃশ আইনজীবি বর্তমানে বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । 

অস্থায়ী বিচাবপভি 

ব্যারিষ্টার রূপে প্র্যাকটিস করিবার সতের বসর পরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর 
মাসে অশোককুমার হাইকোটের ষ্টা্িং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত হন। ইহার ছুই 

বৎসর পরে ১৯৩১ সালের জুলাই মাস হইতে নভেম্বর মাস পধ্যন্ত তিনি প্রথম 

বারের জন্য কলিকাতা হাইকোটে র এডভোকেট, জেনারেল পদে কাধ্য (96801916) 

করেন। ১৯৩২ সালের ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যান্ত বিচারপতির 

পদে অস্থায়ী ভাবে কাজ করেন। পুনরায় তিনি ১৯৩২ সালের ২র! সেঞ্চেম্বর 

হইতে ১৯৩৩ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্য্স্ত ও ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস 

হইতে আগষ্ট মাস পর্ধ্স্ত এডভোকেট জেনারেলের পদে কাজ করেন । ১৯৩৩ 

সলের ২৪শে নভেম্বর হইতে ১৯৩3 সালের মে পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় বিচার 
পতির পদে অস্থায়ী ভবে কার্য করেন | যে বিচারাসনে বসিয়া একদিন বঙ্গ- 

গৌরব-রবি, ভাঁরতবিশ্রতকীন্তি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ দীর্ঘকাল জজীব়তি করিয়া 

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদেও উন্নীত হইয়ীছিলেন, ভগৰদকৃপাঁয় পুরুষানুক্রমিক 

লোকত্তর প্রতিভাবলে তীাহারই প্রিয় দৌহিত্র অশোককুমার এ আসন 
স্মলঙ্কৃত করিলেন | 

-এড০ভ্াত্কেট জনা তেেল-- 

১৯৩৪ সালের মে মাসে তিনি এডভোকেট, জেনারেলের পদে স্থায়ী ভাবে 

নিযুক্ত হন। অশোককুমার দুই বার এড ভোকেট্ জেনারেলের পদে ও ছুইবার 
বিচারপতির পদে অস্থায়ীভাবে কাঁধ্য করিবার পর অবশেদে এডতোকেট্ 
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জেনারেল পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। যখন তিনি অস্থায়ীভাবে বিচারপতির 
কার্ধা করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাহাকে এডভোকেট জেনারেল পদে 

স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। মহামান্য ভারত-সআট তীহাকে স্থায়ী বিচার 
পতির পদেই নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিচারপতির পদ 
গ্রহণ করা অপেক্ষা এডভোকেট জেনারেলের পদেই পাক! ভাবে নিযুক্ত হইতে 
মনস্থ করেন। মহামান্য ভারত-সআট তাহার ইচ্ছাই পুর্ণ করেন। ১৯৩৯ 
সালের জুন মাস অবধি তিনি আসাম প্রদেশেরও এডভোকেট জেনারেল ছিলেন । 

১৯৩৭ সালের ১লা! ফ্রেব্রুয়ারী মাহামান্য ভারত সম্রাট তাহার গুণগ্রামে মুঙ্ছ 

হইয়া তাহাকে “স্যার” (15718170709) পদবীতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। 

বিভিন্ন সংবাদপচত্র স্যার অ০শীঢ5কর কীর্তি _ 

মহামান্য হাইকোটের বিচারপতির পদ গ্রহণ না৷ করিয়া স্তার অশোক 
এডভোকেট জেনারেল হইয়া বারে ফিরিয়া আসাঁতে বার উজ্জ্বল হইল বটে, 

কিন্তু হাইকোর্ট বেঞ্চের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল, তাহ! বর্ণনা করিয়া 
বিভিন্ন সংবাদ পত্র তাহার গুণগ্রাম কীর্তন করেন। ১৯৩৪ সালের ১০ই মার্চ 
স্থপ্রসিদ্ধ 505,09907217 পত্র বলেন।__ 
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অর্থাৎ স্যার নৃপেন্রনাথ সরকার তারত গবর্ণমেণ্টের কার্যে যোগদান করাতে 
মিঃ এ, কে, রায় তাহার স্থলে বাঙ্গলার এডভোকেট জেনারেল হইলেন। 

সাধারণে ইহাই প্রতিক্ষা করিতেছিল। কারণ মিঃ রায়ের এই পদে পূর্বের 
কার্ধ্য করিবার স্থযোগ ঘটায় ও আইন ব্যবসায়ে তাহার খ্যাতি এবং ষ্টাণ্ডিং 

কাউন্সেল রূপে কাজ করার দরুণ তিনিই এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। 
কিন্তু দিল্লী হইতে যে জনরব প্রচারিত হইতেছিল, তাহাতে অন্য কাহাকেও এই 
পদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের ধারণ! হওয়ায় সাধারণের 
ধারণা সময়ে সময়ে অমূলক বিবেচিত হইতেছিল। এই অনিশ্চয়তার যে এরূপে 
অবসান ঘটিয়াছে। ইহা! অতি উত্তম। এক্ষেত্রে দুইটা মন্তব্য করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতি রূপে বংশপরস্পরায় ও কা্য-নৈপুণ্যে 
মিঃ রায় একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। দ্বিতীয়তঃ অস্থায়ী বিচারপতি রূপে 
কায করিয়া কিছুকালের জন্য তিনি উপর হইতে বারকে ও নীচু হইতে বেঞ্চকে 
মনোযোগ পুর্ববক দেখিবার স্বযোগ পাইয়াছেন। এই স্থবিধা এডভোকেট, 

জেনারেলের পক্ষে বিদ্ধ স্বরূপ হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। 
আমরা মনে করি না যে, এই অভিজ্ঞতা মিঃ রায়ের তেজস্থিতাকে দমন করিতে 
পারিবে অথবা তাহার নূতন পদে পুর্ব তিনি সাময়িক ভাঁবে কাধ্য করার দরুণ, 
উহা তাহার যোগ্যতার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইবে। 

১৯৩৪ সালে ১০ মার্চ অধুনালুপ্ত “০14” নামক ইংরাজী দৈনিক পত্র 
লেখেন,__ 

7106 800010698670 06 11, 41651২05985 &0%০00809- 

(01018] 00 9500069091৫ টি, বব, 5110917 15 21) 00510015 0170109 10 

[070081) ৮ 00151200199 009 00591001670 58001100591) 9016 

1,7%/ 00091 170 00111112705 00170061106 2.1)0. 1650006 911 10010, 

৮০. 081) 170 00৮ 17610 162190115 টোল 07০60010110 215 109100 & 

॥:£9০৫ 00028, ৮1108 00111 1015 211 000 13116602161 01) 076 

10101), 1785 10 1019 00010095৯  080161000 2170 16659] 2011701)) 
4 ৪5৬ ঙ ডু 

০910160 016 6506017. 016 00০ 16990 01001160021 02110. 10015 270 

৩%৪০৮1)5 11016906 080116, | 
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অর্থাৎ স্যার এন এন সরকারের স্থলে এডভোকেট জেনারেল রূপে মিঃ 

এ, কে, রায়ের নিয়োগ একটা সুস্পষ্ট নির্বাচন বলিতে হইবে । এরূপ একজন 
কৃতী আইন অফিসার--যিনি সব্বত্রই সম্মান ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া থাকেন -- 
সংগ্রহ করিতে পারায় আমরা গবর্ণমেন্টকে অভিনন্দিত করিতেছি । কিন্তু আমরা 
কিছুতেই দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, ইহাতে জনসাধারণ 
একজন শ্দক্ষ বিচারপতিকে হারাইল । তিনি তীহার বিচারপতি জীবনের অতি 

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের মধ্যেই স্বীয় সৌজন্য, ধৈর্য ও আইনের বিচক্ষণতা বলে 
ভারতের আইনজীবি সম্প্রদায়_্াহারা কোনদিন তাহার বিন্দুমাত্র সমালোচনা 

করেন নাই, তাহাদের ও দাবীদার মামলাকারী সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অজ্জণ 
করিতে পারিয়াছিলেম। . 

১৯৩৪ সালের ১৩ই মাচ্চ 09108৮6, ০5119 [০59 তাহার সম্বন্ধে 

মন্তব্য প্রকাশ করেন 7; 

£5 ০. 216 20105 00 079 01655) ৬০ 19101 001 2৮ 00171- 

11111101016 15501697 1701) 16111 009017174৯5 [তত 09 ৮111 0৩ 

01209 ০01 517 টি. টি. 5100 25 4৯0%০9০205-080109121] 01 139109%1 

01) 002 12001 01101115002 00009 0? 076 1,2১৮ 1%101111)01 00 079 

(০৮০17701 (0611019]75 0০001011155 টা এ, [1২05752010৭ 

25 /$0৮0০09,05-0301)61921 10509105 000 20100110101) 15 ৮০1৮ 27100. 

[01120 21700 ৮০ 91721] 05 ০19 [9152500 00 ড/910017)6 1717010201৩ 

[0 009 13০, 10306 ৬৮০ 107056 6 009 57110 (11719 52৮ 0096 ৬10৮1 

15 2 2211) 109 072 1327, 15 21055 (0 072 1301701). 01] 075 (৬০ 

0009.510175 102৮0 10 7২099 1795 20050 25 2 0002০ ০01 070 11101) 

(০0016) 100 1093 21৮21) 61)0110 52১0150900101) 00 005 16521] 01016559101) 

0110 012 21191] 0010110  ঠো)0 109 1015 [5৬915101) (0 002 13 

[115 ৮111 103 050171৮50 0£ 075 ৪2171095০06 20 21016 9207 218010110 

৮0025. 

_ অর্থাৎ আমরা প্রেসে যাইবার সময় দিল্লী হইতে প্রকাশিত একটা ঘোষণা- 
পত্রে জানিতে পারিল।ম যে, স্যার এন, এন, সরকার গবর্ণর জেনারেলের 

কাউন্সিলে আইন সচিবের পদে যোগদান করায় মিঃ এ, কে, রায় তাহার স্থলে 
বাঙ্গলার এডভোকেট জেনারেল হইবেন । মিঃ এ, কে; রায় পুবের এডভোকেট 

জেনারেলের পদে কাধ্য করায় তাহার নিয়োগ সব্র্বাংশেই উপযুক্ত হইয়াছে 
এবং আমর! তাহাকে পুনরায় বারে ফিরিয়া পাওয়ায় ত্বত্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে 



০০ 

সি টীকী 

আনন্দিত হইতেছি। কিন্তু আমরা এই একই সময়ে ইহা! অবশ্যই বলিব যে, 
বারের পক্ষে যাহা লাভ হইল, বেঞ্চের পক্ষে তাহাই ক্ষতি হইল। ছুই দুইবার 
মিঃ রায় হাইকোটের জজের পদে কার্য করিয়া আইনজীবি সম্প্রদায় ও সর্বর্ব- 
সাধারণের সর্বাংশে সন্তোষ সাধন করিয়াছেন । তিনি বারে পুনরায় ফিরিয়া 
আঁসাতে তাহারা একজন হৃদক্ষ ও বিচক্ষণ জজের কার্য হইতে বঞ্চিত হইল। 

১৯৩৪ সালের ১৫ই মার্চ 08010] পত্র তাহার সম্বন্ধে লেখেনঃ_ 

[715 1121651/ 0105 15115 [27)061011095 800010৬6001 07৩ 

8000110006100 06 111, £& 00571381152 5৮ 01596106500 

29 00086 01 076 ০8100101111) 0০01, 0010৫ 4£১0৬০০০:০-0011612] 

06139105981 11 91006995191) €0 ১17 টা. টি. ১1108. 1. 1২0 15 ॥ 

51200. 921 01 079 196 510 01121701% 1201090 0100598 & 00088 ০1 

(০ 0810066, [116]. 0081৮ 10 070 (1106095-  0051080 00 

10116 0 ৭1626 076 1341 10915800699 0 0900 11000 [01017106110 

৬11])11) 20. 10016901015 51001090903 01 0100, £৬ 26018] [0615022110, 

515 11190 1১9 115 ০0116967069, 

তর্থ/ মহামান্য ভারত সঞ্রাট স্যার এন, এন, সরকারের স্থলে এডভোকেট 

জেনারেল রূপে ব্যারিষ্টার মিঃ এ কে, রায়ের যিনি বর্তমানে কলিকাত৷ 

হাইকোটের জজের পদে অস্থায়ীভাবে কাধ্য করিতেছেন_নিয়োগে সম্মতি দান 

করিয়াছেন | মিঃ রায় কলিকাতা হাইকোটের পরলোকগত বিচারপতি স্তার 

চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতি। মিঃ রায়কে বারে কৃতকাধ্যতা৷ লাভের জন্য বেশী 

দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই । অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি খ্যাতি লাতে 

সমর্থ হইয়াছেন । তাহার বিন ব্যক্তিত্বে তাহার সমশ্রেণীর আইনজীবিগণ 

তগ্প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট | 

_বিচারাসঢন ম্তার অতশাতেব কত্ত 

অতি অল্লকালের জন্য স্তার অশোক হাইকোটের বিচারপতির পদে কাধ্য 

করিয়া ভারতের সর্বত্র কিরূপ সন্মান, স্যশঃ ও সুনাম অর্জজণ করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন | 

স্যান্স অ০শপাতেকের বংশ-কথা। 

১৯০৮ সালে ৬তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চতুর্থা কন্ঠ! শ্রীমতী চারুহাসিনীকে 

তিনি বিবাহ করেন। তীহার একমাত্র কন্ঠা শ্রীমতী অমিতা হাইকোঁটের ভূত- 

পুর্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ম্যার ৬চারুচন্্র ঘোষ মহাটিয়ের তৃতীয় পুত্ 

২৬ 
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শ্রীমান সত্য্দ্রন্দ্র ঘোষের সহিত বিবাহিতা । স্যার অশোকের এক মাত্র 

পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার রায় কলিকাঁতার শিবনারায়ণ দাস লেন নিবাসী শ্রীযুত 
মানবেন্দ্রনাথ বস্ত্র তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী অরুণার সহিত বিবাহিত। শ্যার 
অশোক সপরিবারে কয়েকবার ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন । 

_স্তাক্প অ০শাতেন্প চরিভ্র-চিত্র-- 

পরোপকার, দয়া ও দান--এ তিনটি ধন্মের প্রধান অঙ্গ ও মানব- 
চরিত্রের প্রধান ভূষণ। আর্ত, দুঃস্থ ও রোগক্রিষ্ট মানব ভগবানের দীন 
মৃত্তি--দীন নারায়ণ। ইহাদের সেবায় যে সাধ্যমত তাহার শক্তি সামর্থ্য 
কিঞিৎও নিয়োজিত না করিল, বুথাই তাহার মানব জীবন | আর্ত ও রোগ- 

ক্রিষ্টের সেবার জন্য স্যার অশোক তদীয় পিতামহ তারাশঙ্করের টাকী দাতব্য 

চিকিতসালয়ে বাৎসরিক 1)0179000 দিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি তথায় 

মেয়েদের বিশ্রীমাগার, টিউবওয়েল স্থাপন ও ডাক্তারের বাসস্থান পুননিন্দমীণ 
করিয়া দিয়াছেন । ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্যার অশোক সকলেরই প্রিয় ও তাহার 
সৌজন্য পুর্ণ ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। সারল্যঃ উদারতা ও অমায়িকতা তাহার 
চরিত্রের প্রধান গুণ। তিনি সময়ের একনি ভক্ত | হাইকোর্টে মামলা 
মোকর্দমাদির জটিল আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মস্তি পরিচালনার পরও তিনি সময় 
পাইলেই অধ্যয়নে রত হইয়া থাকেন। তীহাঁর অধায়ন ও জ্ঞানার্জন-স্পৃহ! অত্যন্ত 
বলবতী। তাহার অসাধারণ চিত্ব-স্সৈর্যাঃ জ্ঞানবলে গাজীর্ধ্য, ধৈর্য্য ও নির্ভীকতা 
প্রভৃতি গুণগ্রাম তাহার চরিত্রকে বিশেষ গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। 

তাহার মত নিশম্মলচরিত্র ব্যক্তি আইনজীবিগণের মধ্যে বিরল। পান দৌষদূরে 
থাক, বিলাত প্রত্যাগতদের জলবায়ুর অপরিহার্য অনুসঙ্গীরপে অভ্যস্থ 

সামান্য ধূমপান দোষটিও তাহার নাই। তিনি সর্বদা কর্মোই লিপ্ত থাকিতে 

ভালবাসেন। স্যার অশোক হাইকোট রূপ ধন্মীধিকরণের পাষাণ প্রাসাদে 
ব্যবহার শান্সের অপ্রমেয় প্রতিভাবলে যে ভারতবিশ্র্ত স্থনাম ও স্ুযুশঃ অজ্জণ 

করিয়াছেন, তাহ৷ তাহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসে চির গৌরবান্থিত করিয়া রাখিবে | 

_-0গাবিন্দপ্রসাদ ব্রায় ০চীধুক্নীর পরার _ 

রামসম্তোষের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ রায় চৌধুরী “আটচালার বাঁটা”্র 

মূল। তাহার পুত্র ভবানীপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র রাজমোহন রায় চৌধুরী 
টাকীতে বিস্তর অর্থ দান করিয়া একটা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় করিয়! দিয়াছেন । ইহা 
এখন গবর্ণমেন্টের হাতে । বাঙ্গালার মফঃহ্গল গ্রামে ইহাই একমাত্র গবর্ণমেন্ট স্কুল 

এবং তাহারই একমাত্র ব্যক্তিগত দানে ( 0715805 09780101) ) ইহা স্থাপিত। 



8.৫ ৫ ও পি এর বর কক কব কাক পর রকা প্র বরসরক বক ক 47 

'টাকীর মুল্সী-বংশ- 
০ 

১ ৫৫ ৫৮ কা বক প ক ক বা শক কক কী কক কিক কিক 

রামকান্ত রায় চৌধুরী 
(মুন্সী ব্বামকাস্ত ) 

নবাবী আমলের অবসান ও ইংরাজ আমলের সুচনায় এদেশে যে সকল 
অনন্যসাধারণ গ্রতিভাবান ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটে, মুন্সী-বংশের প্রতিষ্ঠাত! রাঁমকান্ত 
রায় চৌধুরী তাহাদের অন্ততম। টাঁকীর রায় চৌধুরী-বংশ মোগল আমল 
হইতে বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। উত্ত রায়চৌধুরী বংশের কৃষ্ণদাস 
চৌধুরী প্রথমে টাকী বাঁস করেন। তাহার প্রপৌত্র রাম সন্তোষ রায় চৌধুরীর 
তৃতীয় পুত্র রামকান্ত ১৭৪১ খুষাঁবে জন্মগ্রহথ করেন। তিনি পার্শী ও সংস্কৃত 

ভাষায় বিশেষ বুযুৎপন্ন ও অস্কৃশাস্ত্রে স্বপগ্ডিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় 
তাহার যেমন প্রগাঢ অনুর!গ ছিল, পাশা ভাষায় তাহার তদ্রপ অসাধারণ 

অধিকার জন্মিয়াছিল। রামকান্ত টাকীতে অবস্থান পূর্বক শিক্ষা! সমাণ্ড করেন। 
বহু পুরাতন জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও জ্ঞাতিবর্গের অপ্রীতিকর ব্যবহারে 
মনঃক্ষুপ্ণ হইয়। তিনি গুহত্যাগ করেন এবং ১৭৬৬ থুফ্টাব্ধে কলিকাতায় আগমন 
করেন। দেওয়ান গঙ্গাগেবিন্দের চেষ্টায় তিনি প্রথমে একজন সামান্য রাজ 

কম্মচারীর পদলাঁভ করেন। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস রামকান্তের 
শরমশীলতা, কর্মদক্ষতা 'ও পার ভাষায় লিপিকুশলতা লক্ষ্য করিয়। তাহাকে 
অবশেষে মুন্নী অর্থাৎ (1+0151%17 ১০০০০৫1র ) পদে উন্নীত করেন । তিনি 

দক্ষতার সহিত শুধু এ সম্মানের কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন তাহ! নহে, রংপুর 
ও দিনাজপুরের বন্দোবস্ত কাধ্যেও তিনি বিশেষ কর্মাদক্ষতা প্রকাশ করেন। 

তাহার বন্দোবস্তের দ্বারা গভণবেণ্টের বিশেষ লাভ হইয়াছিল। এজন্য 
হেষিংস্ প্রীত হইয়া তাহাকে বর্তমান নদীয়। জেলার অন্তর্গত পরগণা তালবেড়িয়। 

ও পরগণা বলবেড়িয়। নামক ছুইখানি বিস্তৃত তালুক সামান্য রাঁজন্য নিদ্ধারণে 

জায়গীর স্বরূপপ্রধধান করেন ; অধিকন্তু মণিমুক্তা বিজড়িত বহুমূল্য শিরপেঁচ ও 

রৌপ্য কোশুক্ত তরবারি উপহার দেন। রামকাস্ত কর্তৃক হেষ্টিংস্ এর আমলে 
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উত্তর বঙ্গের বন্দোবস্তের বিষয় অবগত হইয়! লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসাল! বন্দোবস্ত 
আমলে তাহার ন্যায় বনুদর্শী বিচক্ষণ কার্য্যকারকের সহায়তা পরিহার করিতে 
পারেন নাই। ম্ঠতার জনশোরের সময়ে তিনি কিয়ণ্কাল বারানসী ও 

গোরক্ষপুরের রাজন্ব সংগ্রহ ও বন্দোবস্ত কাধ্যে নিযুক্ত হন। রামকাস্তের 

কম্ম্মনিপুণতায় তদানীন্তন গভর্ণরগণ পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাহার 
ফলে ক্রমশঃ রামকান্তের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তর পশ্চিম হইতে 

প্রত্যাগমনের পরে রামকান্তকে নাগপুর যাইতে হয়। নাগপুরের মহারাষ্ 
রাজার সহিত এই সময়ে ইংরাজ রাজের কোন বিষয়ে মনাস্তর উপস্থিত হয় 

এবং সেকারণ যে ইংরাজ দূত প্রেরিত হুইয়াছিলেন, তাহার সহিত রামকান্ত 
নাগপুর গমন করেন। নাগপুর রাজের সহিত ইংরাজ রাজের যে সন্ধিপত্র হয়, 

তাহা রামকাস্ত কর্তৃক প্রস্তত হয়। ইংরাঁজ রাজ সরকারে রামকান্তের ইহাই 
শেখ উল্লেখযোগ্য কাধ্য। 

রামকাস্ত যে কেবল নিজের উন্নতি সধন করিয়াছিলেন, তাহ! নহে। রার্জ 

সরকারে প্রতিষ্ঠাহেতব তিনি সহোদর, পিতৃব্যপুত্র ও স্ব্গনগণের অনেকেরই 
উন্নতির পথে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে টাঁকী গ্রাম সাঠিশয় 

সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তিনি নায়েব গো্টীপত্তি অর্থাৎ মহারাজ বসন্তরায় 
প্রতিষিত 'যশোর সমাজের অধিনায়ক রাজবংশের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত 
সমাজের নেতৃত্ব করেন। রামকাস্ত হইতেই টাকী ও বরাহনগরের মুন্নী-বংশ 
সমুক্ডুত। তিনি টাকীতে পৃথক শ্ুবিস্তৃত বাসভবন নিশ্মাণ ব্যতীত স্থপ্রিম কোটের 

এলাকার বাহিরে কলিকাঁতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে ভাগীরথির সন্নিকটে 

স্থবৃহ বাসভবন নিন্মীণ ও রাজপথ প্রস্তৃত করিয়া বাস করিতে আরম্ত করেন। 

র(মকান্ত টাকীতে চাঁরিটা শিবমন্দির নিশ্মাণ করাইয়া তাহাঁতে চারি সহোদরের 

নামে 'চারিটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করেন। সেই শিবমন্দির চতুষ্টয় অগ্ভপি 
বর্তমান আছে। এেতদ্ক্যতীত শশ্রীরাধামোহন জিউ নামক গৃহবিগ্রহ স্থাপন 
করেন এবং সন্নাসী প্রদত্ত শ্রীশ্রীরঘুনাথজিউ শালগ্রামশিল। বরাহনগর 
বাটাতে স্থাপন পুর্ববক নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি পুঁড়ার রাঘব বন্থু 
ংশীয্প রামশঙ্কর বন্থুর কন্যা পদ্মমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। পন্নমুখী যে 

রামকান্তের সংসারে পল্লপ(লয়ারূপেই আসিয়াছিলেন, কে তাহা অস্বীকার করিবে? 
প্রাচীন পৈতৃক বিস্ত ও সোপার্জিত গ্রভৃত সম্পৎসহ চারি পুত্র ও দুই কন্যা 
বর্তম/ন রাখিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে টাকী হইতে গঙ্গাধাত্রার পথে তিনি মহাপ্রস্থান 
করেন। 
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(শ্রীনাথ মুন্সী) 

রামকান্তের জ্যেষ্টপুত্র শ্রীনাথ অল্প বয়সে রাজ সরকারে কর্ন গ্রহণ 
করেণ এবং গোরক্ষপুরের দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি স্ুখ্যাতির সহিত এ 
কাঁধ্য নির্বাহ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি সরকারী কার্য করিতে পারেন নাই। 
পিতার মৃতার সংবাদে তিনি গোরক্ষপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতৃত্যক্ত 
সম্পত্তির তত্বাবধানে অতঃপর তাহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হয় ; কাজেই দূরে 

কর্মস্থলে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাহার 

দুই ভ্রাতা দ্রেবনাথ ও জানকীনাথ গোরক্ষপুরে সরকারী কার্ধ্য প্রাপ্ত হন এবং 
তথায় দেবনাথ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎুপরে শানাথের অভিপ্রায়ে 

জানকীনাথও বিদেশের কণ্ম ত্যাগ করিয়। গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু 

কিছুকাল পরে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন শ্রীনাথের সমস্ত ভ্রাতৃন্নেহ 
সর্ব কনিষ্ঠ গোপীনাথের উপরে পধ্যবসিত হয় এবং তাহার তঙ্াবধানে 
গোগীনাথ অতি অল্পবয়সেই সংস্কতাঁদি ভাষায় হ্পপ্তিত হইয়া উঠেন। 
শ্রীনাথের চেষ্টায় মুন্সী-বংশের সম্পদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং মুন্সী 

বংশের দীক্ষা-গুরুদেবকে তিনি টাঁকীতে স্থ'গন করেন। তিনি সৈয়দপুর নিবাসী 
সদাশিব ঘে।ষ বংশীয় রামসন্তোষ ঘে।ষের কন্যা ব্রজেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেন 

এবং কালীনাথ, বৈকুণনাথ, মথুরানাথ, কৃষ্ণনাথ, ও হরিনাথ, পাঠ পুত্র বর্তমান 
রাখিয়। এবং উইল প্ত্র দ্বার। কনিষ্ঠ ভ্রাত। গোগীণীথকে তীহাদের অভিভাবক 

নিযুক্ত করিয়া ১২২০ সালে (ইং ১৮১৩ খুষ্টান্দে) পরলোক গমন করেন। 

গোগীনাথ রায় চৌধুরী 
(গালীনাথ মুন্সী ) 

রামকান্তের সর্বৰ কনিষ্ঠ পুত্র গোগীনাথ অল্প বয়সেই স্তুশিক্ষিত হইয়৷ উঠেন। 
কৈশোরেই তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন এবং পরে 

গুপগ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন । তীগার তত্বাবধ।নে মুন্লী-বংশের জমিদারী 

ও সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
গোপীনাথের পরম বন্ধু ছিলেন প্রিন্স দ্বারক।ণাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন 

সনায় রংপুর হইতে ১৭৩: শকে কলিকাতায় আসিয়া যে *সকল বন্ধুগণের 
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পরামর্শ ও সাহায্যে উপনিষদ প্রতিণাঁদিত ব্রহ্মতত্ব ও ব্রদ্মোপাসনার প্রচার 

কার্যে লিপ্ত হয়েন, গোপীনাথের নাম তীহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । রাজ কলিকাতায় আগত হইলে 

“ততুকালে স্বদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গে।পীমোহন 
ঠাকুর, বৈগ্ভনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃ্ণ সিংহ, কাশীনাথ 
মর্লিক, রাজা পিতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, 
গোপীনাথ মুন্নী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা 
বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও প্রসম্নকুমার ঠাকুর 

তাহার নিকট সর্ববদ। গমনাগমন করিতেন। কিন্তু 
রাজা পৌত্তলিক ধর্মের অনাদর পূর্বক যখন সবকত্র 
তত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 

তখন অনেকেই তীহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাহার 

সহবাস ও আলাপাদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কেবল 

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজ| কালীশঙ্কর ঘে।য।ল, 
জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুন্সীর সহিত তাহার হুগ্ঠতা 

খ্িরতর রহিল ।” 

( তত্ববৌধিনী পত্রিকা ১৭৬০ শক, আশ্বিন, প্রথম ভাগ 
৫০ সংখ্যা, ৮৯ গ্ঠা |) 

রাম মোহনের ধন্মসংস্কার প্রচেষ্টায় সুপপ্ডিত গোপীনাথ যে আকৃষ্ট হইয়া 

সর্বপ্রকারে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহ তদানীন্তন বাঙ্গালায় বেদান্তের 

মহিমা লুগুপ্রায় দেখিয়া। পৌরাণিক ধন্ম যে বেদমূলক তাহা৷ অস্বীকৃত ন। 
হইলেও বেদবেদান্তের চর্চ। বঙ্গদেশ হইতে 'একপ্রকার তিরোছিত হইয়াছিল। 

প্রতীক যে অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রলসত্বার প্রতীক, “সাধকানাং হিতার্থায়” যে পব্রল্গণোরূপ 

কল্পনা” একথা তখনকার সাধারণ বঙ্গবাসী প্রায় বিস্মৃত হুইয়াছিল। তাই 

গোপীনাথ ওপনিষদ্-ধর্ম্নের পুনরভাদয় কামনায় রাজার সহিত একাস্তিক 

সহযোগিতা করিয়।ছিলেন। পক্ষান্তরে তাহার দীক্ষা এমন সুদৃঢ় ছিল, সামাঞ্জিক 

দলপতি হিসাবে তাহার এবং তাহার ভ্র।তুষ্পুত্রগণের সামাজিক সম্মান এতদূর 
ন্বপ্রতিষঠঠিত ছিল, সমাজের সহিত তাহাদের এমন অঙ্গাঙ্গী যোগ ও শ্রদ্ধা-বিনি- 

ময়ের সম্বন্ধ ছিল যে সমাজ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি বাঁ সমাজ পরিত্যক্ত হইবার 

আশঙ্কা কোন দিনই তাহাদের ছিল না। টাকী ও বরাহনগরে তাহার! ত 

বিশিষ্ট দলপতি ,ছিলেন বটেই, পরন্ত্ু কলিকাতার সন্্রান্ত সমাজে মুন্সী-বংশের 



ফ্রি উমর মুস্নআংশ্স 

সামাজিক মর্ধ্যাদার নিদর্শন স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শোভাব|জারের 

রাজ-বংশ কলিকাতার দক্ষিণ রাট্রীয় কায়স্থ সমাজের তৎকালীন নেতা ধাকিলেও 
প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল সরকার মহাশয় তাহার পুত্রদয় সাতুবাঁবু ও লাটুবাবুর 
বিবাহ উপলক্ষে যে একজাই অর্থাৎ কায়স্থ জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাতে গোপীনাথকে সর্ববাশ্রে মাল্যচন্দন প্রদান কর! হয়। 

গোপীনাথ প্রাচীন বয়স লাভ করেন নাই, এমনকি যৌবন সীমাঁয়ও উপনীত 
হইতে পারেন নাই। ২৯ বদর বয়সে কালীনাথ গ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতুষ্পুত্র ও 
একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথকে বর্তমান রাখিয়! তিনি ইংরাজী ১৮২২ বাঙ্গাল! 
১২২৯ সালের বৈশাখ মাসের গুরু1 চতুর্দশী তিথিতে বরাহনগরে সঙ্ঞানে 
গঙ্গালাভ করেন। 

রায় কালীনাথ চৌধুরী 
(কালী নাথ মুন্সী ) 

শ্রীনথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাঁলীনাথ ১৮০১ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
একবিংশতি বয়দে পিতৃবা গোপীনাথ কৃত উইলের নির্দেশ অনুসারে মুন্সী 

বংশের সমগ্র সম্পত্তির কর্তৃ্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ব্গদেশে যে 

আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও শিক্ষ। বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত হয়, তরুণ বয়সেই 

কালীনাথ তৎসমস্ত আন্দোলনের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার 

শিক্ষায় সৌজন্যে ও মহানুভবতায় শুধু যে তাহার পিতৃব্য বন্ধু রাজা রামমোহন 
রায় বা দ্বারকানাঁথ ঠাকুর প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা! নহে। পরম্থ রেভ।- 
রেণু ডাক্তার ডাফ. প্রভৃতির ন্যায় বিজাতীয় গুণগ্রাহী বন্ধুলাভও করিয়াছিলেন। 
ডাক্তার ডাফের পরামর্শে কাঁলীনাথ টাকীতে জেনারল্ এসেমরীর শাখা স্বরূপে 

একটী ইংরাঁজী স্কুল স্থাপন করেন এবং নদীতটে হুন্দর স্কুল গুহ নিপ্ীণ করিয়। 
দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তাহাতে তাহার “বাধিক বিংশতি সহত্র 
মুদ্রা” ব্যয় হইত। ফলে টাঁকী ও তন্নিকটবন্তী গ্রাম নিচয়ের বহু ব্যক্তির 
পিতামহগণ কালীনাথ স্থাপিত সেই স্কুলে অধ্যয়ন পূর্বক বিগ্ভালাভ করেন। 

শিক্ষাপ্রসারে এরূপ এঁকাস্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা তখনকার দিনে দূরের কথা, 

এধনকার দিনেও বিরল। কলিকাঁতা'র উপকণ্টে কাশীপুরে তগকালে যে ইংরাজী 



পাঁরিবালিক ইতিহাস ৯,০৮০ 

গুল স্থাপিত হয়, তাহাঁরও মন্যতম প্রবর্তক কালীনাথ। প্রত্যুত্ঃ গঙ্গার 

পুর্ববাঞ্চলে কলিকাঁতার বাহিরে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার কালী 

নাথের প্রচেষ্টায়ই স্থীসম্তব হইয়াছিল। ডাক্তার ডাফ, প্রমুখ মিশনারিগণের মধ্যে 
অনেকেই কালীনাথের আমন্ত্রণে বহুবার টাকীতে গমন পুর্বক কাঁলীনাথ 
প্রতিষ্ঠিত স্কুলের তত্বাবধান এবং কালীনাথের কৃত শিক্ষা বিস্তার কার্য্ের ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। এমন কি, কালীনাথের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ভালয়ের ছাত্রদের 

কলিকাতায় আনাইয়া পারিতোৌধিক ব্তিরণ পূর্ববক লেডি বেনটিহ্ক মহোদয়াও 
 স্তীহার প্রচুর সম্মান করেন। 

কালীনাথের জনহিতকর কার্ধ্য কেবল মাত্র নব শিক্ষ। বিস্তারের প্রশংসনীয় 

চেষ্টায় পর্যবসিত হয় নাই। ধন্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি যে সকল 

মহ কাঁধ্য সাধন করেন, তাহ। সর্ব] উল্লেখষোগ্য । রাজ রামমোহন রায়ের 

অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকন্মী হিসাবে ব্রাঙ্গসমাজ স্থাপন কার্যে তিনি গ্রভৃত সাহায্য 
করেন। শ্রীযুক্ত দ্ারকানাথ ঠাকুর ও তাহার পরামর্শে ই ব্রাঙ্মসমাজের সূচনা) 
তাহাদের আনুকুল্যে ব্রাঙ্গসমাজের ভূমি খরিদ ও গৃহ প্রতিষ্ঠা, এবং তাহাঁদেরই 

উ্সাঁহে সমাজ প্রতিষ্ঠার সাম্বসরিক উতসবাদি সুসম্পন্ন হয়। % সতীদাহ 

প্রথা নিবারণ কার্যে ও কালীনাথ ছিলেন রামমোহনের দক্ষিণ হস্তম্বরূপ | সতীদ!হ 

নিবারণ হইবার পরে গভর্ণর-জেনারেল্ লর্ড বেটিস্ক মহোদয়কে ১৮৩০ খুষটান্দের 
১৬ই জানুয়ারী তারিখে যে বাংল। অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, তাহ! সকলের 

মুখপাত্র স্বরূপে রায় কালীনাথই সভাস্থলে পাঠ ও অর্পণ করেন "৷ রামমোহন 
রায়ের প্রবর্তিত ধন্দন ও সমাঁজ সংস্কীর সম্পকীঁয় আন্দোলন সময়ে কলিকাতায় 
সংস্কার-বিরোধীগণ যে ধধন্মসভা" স্থাপন করেন; সেই সভা ও তৎসম্পকীয় 

ব্যক্তিগণের ছারা রাঁমমোৌহনের নিগ্রহ চেষ্টা কাঁলীনাথের প্রযত্বেই বনুল 
পরিমাণে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে সনাতন হিন্দু সমাজের সহিত নব প্রবর্তিত 

ব্রাক্গসভার সংযোগ রক্ষা মাতৃসমাঁজে সম্মানিত জনৈক বিশিষ্ট দলপতি হিসাৰে 
তাহার দ্বারাই স্থসম্তব হইয়।ছিল ! বাস্তবিক তণ্কালীন নবীন ও প্রাচীন উভয় 

সমাজের মধ্যে কালীনাথই ছিলেন অছেগ্য যোগসূত্র বা হেমশৃঙ্খল। 
কিন্তু সর্ববাপেক্ষা ম্মরণীয় হইতেছে কালীনাথের দানশীলতা, বদান্যতা ও 

পরছুঃখ কাতরতা। তিনি টাকী হইতে সৈদপুর পর্যন্ত প্রশস্ত পথ এবং বারাসাত 
বস পপ ০ পপ 

__.* তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক আশ্বিন সংখ্যা ৯১ পৃঃ | এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ধাহার! 
জানিতে চাহেন, তাহার! নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী 
দেখিবেন। 

1 “সংবাদপত্রে ৫মকালের কথা” ( শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্কলিত ) ১ম খণ্ড, 

৯৫৪ পৃষ্ঠা । 
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হইতে টাঁকীর নিকটবর্তী সোলাদানা। পধ্যন্ত প্রায় ১৮ ক্রোশ ব্যাপী শ্দীর্ঘ 
রাজপথ লক্ষাধিক টাক। ব্যয়ে নিশ্মাণ করিয়া দেন। . ওকালীন জেলা 

বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত রাজপথ নিম্মীণ জন্য বুতর জমিদারগণের নিকট 
ঠাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিলে কালীনাথের পক্ষে তাহার অনুজ বৈকুনাথ উক্ত 
রাজপথ নিম্মীণের সমস্ত ব্যয়ভার একাকী বহন করিতে স্বীকৃত হন। কালী 

নাথের নিশ্রিত সেই রাজপথ অগ্ভপি ণ্টাকী রোড, নামে বিছ্বমান থাকিয়া 

তাহার দেশছিতৈষণা ও বিপুল দানপ্রবৃত্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে এবং বারাসত 
ও বসিরহাট মহকুমাবাসী সকলেই এখনও পর্যন্ত সেই পথযোগে কলিকাতায় 
গমনাগমন করিতেছেন | সদাব্রত প্রতিষ্ঠ। এবং নিত্য অতিথিসেবার বিস্তৃত 
আয়োজন ব্যতীত প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি বু অর্থ দান করিতেন 

এবং বরাহনগর ঘাটে গঙ্গান্নান উপলক্ষে যত যাত্রীর সমাগম হইত; কালীনাথ 
ও তাহার ভ্রাতৃগণ প্রচুর অন্নাদি দানে তাহাদের পরিতৃপ্ত করিতেন । কালী- 

নাথের আর একটী মহণ্ড দানের কথা জনসমাজে স্বপ্রচারিত। জনৈক ব্রাহ্মণের 

ফাঁসির হুকুম হইলে কালীনাথ সেই ব্রাঙ্ষণের প্রাণরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট 
ট্রেজারীতে একলক্ষ টাক জম! দিয় ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষ। করেন । কালীনাথের 

বিপুল দানশীলতার গৌরৰ যে শুধু বঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বঙ্গের 
সীমার বাহিরেও তাহ প্রনার লাভ করিয়াছিল। লর্ড বেটিক্কের গভর্ণমেন্ট 
১৮৩৫ সালের ৪ঠ1 এপ্রেল তারিখে নিন্গোদ্ধত মন্তব্য প্রচার করিয়া তণ্কাঁলীন 

বুটিশ অধিকৃত ভারঙের ১৬ জন যে “অতি সন্তান্ত” “অগ্রগণ্য” দানবীরের 

দৃষ্টান্ত সর্ববপাঁধারণের গোচর এবং সকলের অনুকরণযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন 

কালীনাথ তাহাদের অন্যতম । 

81 এপ্রিল ১৮৩৫ । ২৩ চেত্র ১২৪১। 

ফোর্ট উইলিয়ম | জুডিসিয়ল ও রেভিনিউর ডিপার্টমেন্ট । ৫ই মাচ্চ ১৮৩৫। 

শীল শ্রীযুক্ত গবরনর জেনারেল বাহাঁছুর হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন 

যে সর্বসাধারণ লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের! নিজ ব্যয়েতে 

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কন্ম করিয়াছেন 

তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে 

হইবে। 

%*. % যে মহানুভব মহাশয়ের স্বদেশের উপকারার্থ এমত 

যত্ব করিয়াছেন উচিত হয় যে তীহাদের নাম সর্ববত্র প্রকাশ হয়। অতএব 

২৭ 
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গ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত 
তপশীলে যে সকল মহাশয়ের নাম লিখিত হইয়াছে তাহাদের নাম সর্বত্র 

প্রকাশ পায় কিন্তু গ্রীল শ্রীযুক্ত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি বিশেষ 
বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের নাম না লেখেন তবে তীহার ক্রটা 

হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের এতদ্বিষয়ে সর্ববাঁপেক্ষ। অগ্রগণ্য 

হুইয়াছেন। 

বদ্ধমানের ৬প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাছুর 

৬প্রাপ্ত মহারাজ দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বাঁল। বাঈ। 
শ্রীমতী বেগম সমরু । 

প্রাপ্ত রাজা স্থখময় রায়। 

রাজ! পটনি মল। 

রাজ। শিবচন্দ্র রায়। 

রাজ] নৃসিংহ রায়। 
হাকিম মোদী আলী খা। 

রাজ। মিত্রজিত সিংহ। 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র | 
রাজ! আনন্দ কিশোর সিংহ। 

রাজ গোপালেন্দ্র। 

পুরুনিয়ার শ্রীমতী জুরন্ নিসা। 
টাকীর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়। 

যশ্োহরের শীযুক্ত বাবু কালী ফতেদার ( পোদ্দার )। 

অতএব যে মহানুভব মহাশয়ের আত্ম-সম্মজনক অথচ স্বদেশের উপকারক 

কার্যাকরণেতে বা সাহায্য করণেতে এতদ্রপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাহাদের প্রতি 

গভর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন । 

৮ %  % শ্রীল শ্রীযুক্ত এমন ভরসা করেন ষে আদর্শ স্বরূপ তাহাদিগকে 

দেখিয়! অন্যান্যেরাও তগুপথগামী হইবেন এবং গভর্ণমেন্ট সর্বসাধারণ 

মহোপকাঁরক কনম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী 

ব্যয় ও ভিন্ন ভিন্ন লোকদের বদান্যতা এক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন 

হিত সম্ভাবনা তদ্রুপ অপর কোন ব্যাপারের ছারা নাই |» 

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে 

ৃ ৫সকালের কথ।, ২য় খণ্ড ২১৫পৃঃ )। 



২১১ টাক্কীর যুস্পীং 

কালীনাথের সর্ববতোমুখী প্রতিভা দেশের সার্ব্ধাঙ্গীন উন্নতির কেমন 
স্থুসহায় হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রচেতনারও প্রথম উদ্রেক করে, তাহা কালীনাথের 

শ্বর্গারোহণের প্রায় াদশ বর্ষ পরে “সংবাদ প্রভাকরের' ১৮৫২ সনের২রা মার্চ 
তারিখে প্রকাশিত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হইবে ;__ 

“এঁক্যমতে সভাশ্থাপনাপূর্ববক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের 
প্রথ। এখানে অতি বিরল, সতীরীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে 
হিন্দুরা এক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতাবন্ধন হওয়া 

দুরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে | *% ঞ% ধর্মমসভার পরে রাজকীয় 
বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একট। সভা হইয়াছিল তম্মধ্যে বঙ্গভাষ! 

প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হুইবেক; এ সভায় ম্বৃত মহাঁত্বা রায় 
কাঁলীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুনসী আমীর প্রভৃতি অনেক 
ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন। করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, নিক্ষর ভূমির 

কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি স্থচারু বিচার হয়। % ক্ষ * কিন্তু 

কেবল একতার অভাবে এ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী 
প্রভৃতি মহাশয়ের ব্রহ্মসভ। পক্ষেখাকাতে ধন্মসভার লোকেরা তাহাতে 

সংুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিক সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে 
আমাদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, এঁ সভার পরে ম্বৃত 

মহাত্বা। দ্বারকাঁনাঁথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্্ে ভূম্যাধিকারী সভা নামে 
অপর এক সভা স্থাপিত হয় ।” 

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা” ২য় খণ্ড ২৯১ পৃঃ )। 

কালীনাথ ষে শুধু বিদ্যোশুসাহী, দানবীর এবং নব নব কন্ম প্রবর্তক ছিলেন, 
তাহা নহে। তিনি নিজেও সংস্কৃত, ফার্সী ও আরবী ভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন। 
অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তাহার সময়ে বরাহনগরে সঙ্গীতের প্রভূত 
আলোচন। হইত এবং তত্কাঁলিক কলাবতের1 বরাহনগরের নাম রাখিয়াছিলেন 

“ছে।টা ডিলী”। তিনি তৎসময়োপযোগী অনেক হাঁক আখড়াই গীত ও বিদ্যা- 

সন্দরের এক অভিনব পাল প্রণয়ন করেন এবং বনু পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীতও 

রচনা! করেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে এখনও তাহার ক'কগুলি গান উল্লেখ” 

যোগ্য। তাহার রচিত আগমনী গান যেমন নৃমধুর, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সজগীত 

সমৃহও তেমনই ভক্তি রসাত্মক। কালীনাথ এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও 

যথেষউ$ সেবা করিয়। গিয়াছেন। হার বিদ্ভান্ন্দরের পালার আদর্শে পশ্চাৎ 

বিখ্যাত গোপাল উড়ে বিগ্যান্ুন্দর ধাত্রার স্গ্টি করেন। সংস্কৃত, ভাষায় লিখিত 



পারিবালিক ইতিহাস ২৯২ 
বিছ্যান্থন্দরের আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়। তিনি সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট 
যশঃ অর্জন করেন । 

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুর নিবাসী বওসবস্থ বংশীয় কীত্ডিচন্দ্র বন্থ 
রায় চৌধুরীর কন্যা দয়াময়ীর সহিত কাঁলীনাথের বিবাহ হয়। কালীনাথের 

কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। ছুই কন্া! বর্তমান রাখিয়। মন ১২৪৭ সালের ২৮শে 
অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪০ খুষ্টাব্ষের ১২ই ডিসেম্বর ) তারিখে মাত্র ৩৯ বৎসর 
বয়সে তিনি বরাহনগরে সঙ্জানে গঙ্গালাভ করেন । তাহার চরম পত্রের নির্দেশানু- 

সারে, তাহার সহোদরগণ তীহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

সেকালের প্রসিদ্ধ “[7712170 0£ [17019 সংবাদপত্রে তাহার মৃত্যুর পর সপ্তাহ- 

কাল মধ্যে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিদ্দে তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত হইল £-_- 
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রাঁয় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী 
(টবকুণ্ঠনাথ মুন্সী) 

শ্রীনাথের মধ্যম পুত্র বৈকুষ্টনাথ মগ্রজ কালীনাথের অনুরূপ প্রকৃতি ও প্রতিভ। 
সম্পন্ন ছিলেন এবং সব্র্ব বিষয়ে তাহার অনুগামী ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষার 

আদর্শ অনুসারে তিনি সংক্কত ও ফার্স ভাষায় সুশিক্ষিত হন এবং পরে ইংরাজী 

ভাঁষায়ও অধিকার লাভ করেন। শিক্ষায় তাহার এমনই অনুরাগ ছিল যে, 

পরিণত বয়ুমে ফরাসডাঙ্গায় অবস্থান কালে তিনি ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত 

করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যেমন নুগণ্ডিত ছিলেন তেমনই বিদ্যোৎসাহী 

ছিলেন ও পণ্ডিত সমাজের সমাদর করিতেন। তিনি বিশেষ মার্জিত রুচি 

সম্পন্ন এবং রসজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং সঙ্গীত 

চর্চায় তিনি যথেষ্ট উত্াহ দান করিতেন। সেই সময়কার গায়ক শ্রেষ্ঠ মাধব 
ও যাদব ভগ্জ বৈকুগ্টনাথের বেতনভোগী ছিলেন। 

কালীনাথ বাঁরাসাত হুইতে সোলাদানা পধ্যন্ত যে স্তবদীর্থ রাজপথ নিম্মীণ 

করিয়া দেন, তত্কালীন জেলা ম্যাজিষ্রেটের প্রামূর্শসভায় বৈকুটন।থই অগ্রজের 

পক্ষে তাহ। অপরের সাহাধ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত করিয়। দিবার প্রতিশ্রুতি দান 

করেন। তিনি এমনই দয়াপ্রবণ ও পরছ্ুঃখ মোচনে আগ্রহ পরায়ণ ছিলেন 

যে, অনেক সময়ে সম্পত্তি রক্ষায়ও তাহার ওদাসীন্য প্রকাশ পাইত। “এক 

সময়ে লাটের কিস্তির সূর্যাস্তের দ্রিন যখন বৈকুগ্টনাথ শকটযোগে চিপুরের 
মধ্য দিয়! কলিকাতায় গমন করিতেছিলেন, তাহার কিছু পুর্বে চিৎপুরের বাজার 
ও পল্লী ঘোরতর অগ্নিকাণ্ডে ভল্মীভূত হইয়া! গিয়াছিল। সর্বব্ান্ত নিরাশ্রয় 
গৃহস্থগণ শ্ত্রীপুত্র লইয়া বিপন্ন ভাবে হতাশ হৃদয়ে রাজপথে বসিয়া ক্রন্দন 

করিতেছিল। তর্ৃষ্টে দয়াময় বৈকুটনাথ বাম্পাকুলিত লোচনে তথায় শকট 

রক্ষা! করিয়া, নিরাশ্রয় দুঃখী দিগকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিতে থাকেন। তিনি 
জানিতেন যে, তীহার কর্ম্মচারীবর্গ অবিলম্বে কালেক্টারীতে দাখিল জন্য 

লাটের টাক1 লইয়া সেই পথ দিয়া গমন করিবে । ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করার 

পরেই তাহার দেওয়ান কালীকাস্ত দত্ত রাজন্বের টাকা সহ তথায় উপনীত 

হইবামাত্র বৈকু্ঠনাথ তাহার নিকট হইতে টাকার তোড়াগুলি লইয়া মুক্ত 
হস্তে অকাতরে সেই অর্থ, গৃহশৃণ্য সর্ববস্বহীন দরিষ্্র চিৎপুরবাসী দিগকে দান 
ফরিয়াছিলেন। পরছুঃখে তাহার প্রাণ তখন এত কাতর হইয়াছিল যে, সূর্ধাস্তের 



২৯ টাকীব মুন্পীবংস্ণ 

পূর্ব্বে খাজন। দাখিল না হইলে যে তাহার সম্পত্তি নিলাম হইবে, সে চিন্ত! 
তাহার হৃদয়ে আদে স্থান পায় নাই”।% ছুঃখ বিপন্ন আর্তের সাহায্যে বৈকুষ্ঠনাথ 
চিরদিনই এইরূপ মুক্ত হস্ত ছিলেন। 

বৈকুষটনাথ এমনই উদার চরিত্র ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন যে, সমাজের 
উদ্ধতম স্তরে থাকিয়াও তিনি কখনও বা কোন অবস্থতেও কাহাঁকেও ছোট 

বা সহানুভূতি প্রদর্শনের অযোগ্য মনে করিতেন না। মেথর ব। রজককে 

ডাকিয়াও তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন । 
অগ্রজ কালীনাথের ন্যায় বৈকুগ্টনাথও রাঞ্জ রামমোহনের অন্তরঙ্গগণের 

অন্যতম ছিলেন। “তাই রাজার ইংলগু গমনের প্রাক্কালে ১৭৫১ শকের পৌষ 

মাসে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাঁকুর, বৈকুষটনাথ রায় চৌধুষী এবং রাধাপ্রসাদ রায় 
ব্রাহ্ম সমাজগুহের বিশ্বস্ত” (:79365০ ) নিযুক্ত হয়েন ৭" এবং এবং যথাবিধি 
ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য-ব্যবস্থা রক্ষ! করেন । কলিকাত। মেটকাফ হুল নিম্মাণের 

সময়ও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । 

বৈকুষটনাথ একদিকে যেমন নুপণ্ডিত, স্থুরসিক ও নুসামাজিক ছিলেন, অন্য 

দিকে তেমনই পুরুষোচিত সাহস ও বীর্য/সম্পন্ন ছিলেন । বংশ মধ্যাদ। তিনি কোন 
কারণে ক্ষুণ্ন হইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় প্রবন্তিত 

ধদ্ন ও সমাজ সংস্কার লইয়া ত্রাঙ্গ সমাজ ও ধেদ্মসভার' মধ্যে সেকালে যে 
বিরোধ ফেনিল হুইয়। উঠে, বথা ক্রমে উভয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক বৈকু৯টনাথ ও 
শোভাবাজারের রাজ। রাধাকান্ত দেনের মধ্যে তাহা বৈষয়িক ব্যাপারেও 
সংক্রামিত হয়। রাজ। রাধাকান্ত দেব মুন্নী বংশের কোন সম্পত্তি নিলম 

খরিদ করিলে বৈকুগনাথ উপযুক্ত মূল্যে তাহ প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ 
করিলেও রাজা রাধাকান্ত তাহাতে স্বীকৃত ন1 হওয়ায় বৈকুণ্টনাথ শোভাবাজারের 
বিপরীত দিকে “মুন্সীর বাজার" স্থাপন করেন ফলে শোভাবাজার বিনষ্ট হইবার 
উপক্রম হয়। অধিকন্তব এ বাজারের অনেক হাটুরিয়ার বাসস্থান গঙ্গার অপর 
তীরস্থিত বালীর নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে অবস্থিত ছিল। সেওড়াফুলীর রাজার 
বংশধরগণ জমিদারী শাসনে অসমর্থ হইলে তাহাদের দশ আনী শাখা মুলসীবাবু 
দ্রিগকে যে সম্পত্তি ইজার। দেন, এ সকল গ্রাম সেই ইজারার অন্তভূক্ত ছিল, 
তাহাতে নড়াইলের রাঁমতা'রণ রায় মহাশয় তাহার জমিদারী প্রভাব বিস্তারের 

জন্য সেওড়াফুলীর অবশিষ্ট ছয় আন।র ইজারা লন। ফলেএ ইজারা ভুক্ত 
সম্পন্তির দখলাদি ১: ১৮ টার নিকটবর্তী মনোহরপুর গ্রামের দখল 
তি ৮ -শাশ্শল গাশী্ী 

'তত্ববোধিনী ক ১৭৬৯ শক; আশ্বিনঃ রথ ভাগ, ৫৭ সংখ্যা, ৯ পুঃ। 



গশালিবাল্রিক হভিহাঙওল ২৯৬ 

লইয়া একদিকে বৈকুণটনাথ এবং অপর দিকে রাজ! রাধাকাঁন্ত দেব ও নড়াইলের 
রামরঙন রায় মহাশয়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। ততসংক্রাস্ত 

ফৌজদারি মোকর্দিম| সম্পর্কে রাজ। রাধাকাস্ত দেবের দুই রান্তর্রি হাজত বাস 
করিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজ৷ রাধাকাঁন্ত দেব 'শব্দকল্পত্রুমে? পর্য্যন্ত বৈকুণ্টনাথকে 
কটুক্তি করিতে পরাস্মুখ হন নাই। তাহাতে অবশ্য বাঙ্গালার তত্কালীন 
জমিদার সম্প্রদায়ের মুখোজ্ৰবল হয় নাই। 

সেকালে জমিদীরগণ আদালতে হাজির হওয়া অত্যন্ত অপমান জনক মনে 

করিতেন। কোন ফৌজদারী মোকর্দমা সম্পর্কে বৈকুণনাথের প্রতি আদালতে 

হাজির হইবার আদেশ হইলে, তিনি ইংরাঁজ অধিকার ত্যাগ করিয়া ফরাসী 

চন্দন নগরে বাস কর! শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন; সে কারণ তাহার শেষ জীবন 

চন্দন নগরে অতিবাহিত হয়। কিন্ত্র তাহার প্রকৃতিগত আভিজাত্যে ও চরিত্রের 

ওঁদার্য্যে কোথাও তাহাকে গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হহতে হয় নাই । ফরাস- 

ডাঙ্গায় অবস্থিতিকাঁলে তাহার মহামুভবতা তীঞাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়।ছিল। 

এমন কি ফরাসী গভর্ণর তাহাকে এমন বন্ধুভাবে সমাদর করিতেন যে, তাহাকে 

ইংরাজ অধিকারে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত নাই। চন্দননগরে বাস কালে 

স্টাহার বাসভবনের সম্মুখস্থিত গঙ্গার ঘাঁটের জীর্ণ সোপানে জনৈক ব্রাঙ্গণ 
কন্যাকে পদস্থলিত হইতে দেখিয়া তিনি উক্ত ঘাট পুনঃ নিন্দমাণ করিয়। 

দেন এবং তাহা মুন্সীর ঘাট নামে অভিহিত হয়। তাহার ফরাসডাঙ্গাঁয় 
বাসকালের এরূপ অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। “তিনি এক সময়ে 

হুগলী গিয়াছিলেন এবং তথায় অবস্থিতি কালে এক দিবস গঙ্গাসান 

কালে শ্নানার্থে আনীত কতিপয় দেওয়ানী জেলের ৰয়েদী তাহার 

দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তন্মধ্যে এক ব্যক্তির স্বন্ধে পিতৃদায় সুচক কাঁচ! 
লম্বমীন ছিল। তাহার শক্রগণ তাহাকে সেই অবস্থায় জেলবাসী করিয়াছিল। 
বৈকুষ্টনাথ সেই ব্যক্তির নাম ধাঁম জানিয়৷ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 

সেই ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য বরাহনগরে আদেশ প্রেরণ 
করেন। তাহার কন্মচারিবর্গ প্রভুর আদেশ মতে শ্রাদ্ধকৃত্যোপযোগী দ্রব্য 

সম্তীর লইয়া! অবিলম্বে সেই ব্যক্তির বাসভবনে উপনীত হইয়া তীয় পিতৃশ্র।দ্ধের 
আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে বৈকুণ্টনাথ সেই সময়ে হুগলী জেলে 

যে সকল ব্যক্তি দেনার দায়ে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাহাদিগের সকলের দেয় দেনার 

বিষয় অনুসন্ধানে জানিয়৷ অর্থদানে তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দেন |» 

+ সভীশচন্্র রায় চৌধুরী প্রণীত “বন্ধীয় সমাজ”, ₹*৬ পৃঃ 



এ 

২৯এ . টাকীর মুন্দীন্বংশ 

বৈকু্ঠনাথের ন্যায় একাধারে শক্তিমত্তার ও মহাগ্রাণতার 

বিরল। 

টাকী নিবাসী থাঁক বস্থবংশীয় গ্রীনারাঁয়ণ বস্থর জ্যেষ্ট। কন্যা সুশ্ময়ীর, সহিত 
বৈকুষ্টনাথের উদ্বাহ ক্রয়! সম্পন্ন হয় ; কিন্তু তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 

বাঙ্গালা ১২৬২ সালে (ইংরাজী ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে ) ৪৯ বতসর বয়সে তিনি চন্দন 
নগরে গঙ্গালাভ করেন,। 

কধিত আছে কালীনাথ ও বৈকু্টনাথের আমলে মুনসী-বংশের তহবিল 
হইতে অন্যুন ২০ লক্ষ টাকা দাঁনকার্য্যে ব্যয় হয়। এই ফলাকাঙক্ষাশূন্য অকুন্তিত 
ও অপর্যাপ্ত সাত্বিকদান তাহাদের পুণ্যস্থৃতিকে চিরসম্মীনের অধিকারী করিয়। 

রাখিয়াছে। 

রাঁয় ুরানাথ চৌধুরী 
( মধুব্লানীথ মুন্সী ) 

বৈকুনাণের মৃতার প্র মুন্সী পরিবারে আভ্যন্তবীণ বিরোধের সুচন। 

হয় এবং ক্রমশঃ মুন্সী-বংশ ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। জ্যেষ্ঠ ধারার 
অর্থাৎ শ্রীনাথের তরফের কর্তা হইলেন তাহার তৃতীয় পুত্র রায় মথুরানাথ এবং 
কনিষ্ঠ ধারার অর্থাৎ গোপীনাঁথের 'তরফের কর্তা হুইলেন তৎপুত্র প্রিয়নাথ। 

শান্তির আশায় মথুরানাথ বরাহনগরে গঙ্গাতীরে পৃথক এক নূতন বাটা 
নির্মাণ করেন। এ গ্রামের গঙ্গাতীরব্তী এক নুতন পথও নিম্মীণ করিয়। 
দেন। কিন্ত তাহার কিছু পরেই তাহার প্রথমা স্ত্রী সৈদপুর নিবাসী 
কালীশঙ্কর বন্ধুর প্রথম। কন্যা শ্যামান্ন্দরী নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোকগমন 

করেন। 
মথুরানাথ তাহার জ্যেষ্ঠ তা কাঁলীনাথ ও বৈকুগনাথের স্যায় স্থপপ্ডিত ছিলেন 

ন| বটে, কিন্তু বিষয় কন্্ম পরিচালনায় তাহার যথেষ্ট দক্ষত। ছিল। তাহার ফলে 
তিনি একাধিক নূতন সম্পত্তি অন্ন করেন। তন্মধ্যে বেলিয়াঘাট। অঞ্চলে 
নূতন সম্পত্তি অর্জন পুর্ববক যে সায়েরাৎ মহল ও মতস্যের ঘাট ইত্যাদি স্থাপন 

করেন তাহার ফলে এক সময় কলিকাতার মৎস্য আমদানী মুন্সী বাবুদের সম্পূণ 

আয়ত্তাধীন হইয়াছিল । মুন্সী বাবুদের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার 
কোন বাজারের স্বত্বাধিকারী বাঁজার স্থাপনে অগ্রসর ব৷ কৃতকার্ধ্য হইবার. আশ। 

২৮ | 



পারিবান্িক ইতিহাস ২১৬ 
করিতেন নাঃ এমন কি, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাহার! মতস্য বাবসায় করিত, 

তাহারাও মুন্সী বাবুদের প্রজা বা অনুগত ও বাধ্য ছিল। মুন্সী বাবুদের এই 
প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য পরে কলিকাত। করপোরেশন হইতে ভবনাথ 
সেন ধাপাঁর জমি বন্দোবস্ত লয়েন ও তাহাতে অপর এক মণস্তের ঘাট স্থাপন 

করেন | কিন্তু তাহাতেও মুন্নী বংশের পুরাতন প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই; পরন্ত 
মথুরানাথের মৃত্যুর অদ্ধ শতাব্দী পরেও যেদিন বঙ্গ ভঙ্গ ব্যবস্থার প্রতিবাদ 

কল্পে বঙ্গদেশে অরন্ধন হয়, সেদিন মুন্সী বাবুরা কলিকাতায় ম্স্য সরবরাহ বন্ধ 
করিয়। দেন। সে কথ। “রয়টার' বিলাতেও সংবাদ দেন। সে কারণ সরকার 

ক্ুদ্ধ হয়েন এবং মুন্দী বাবুদের চিংড়িঘাটার বাজারের পার্খে খাস জমিতে 
“বাদহাট।” বসাইবার চেষ্টা হয়। ইহাতে মথুরানাথের তত্কালীন বংশধর- 
গণের যথেষ্ট আধিক ক্ষতি হইলেও তাহারা সানন্দে সে ক্ষতি স্বীকার করেন। সে 
যাহা হউক, মথুরানাথের উল্লিখিত প্রভাব প্রতিপত্তি সত্বেও মথুরানাথকে তাহার 
জ্ঞাতিবর্গের সহিত নানা ম।'মল মোকর্দমায় জড়িত হইতে হইয়াছিল | তাহাতে 
বহু ক্ষতি হইলেও তাহার বন্ধু স্থুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর মহাশয়দিগের সাহায্যে তিনি অবশেষে কৃতকাধ্য হন । কিন্ত যখন জ্ঞাতি- 
বর্গের মধ্যে এ প্রকার বিদ্বেষ পরায়ণ কাহারও কাহারও প্রারাচনায় তাহার 
খুল্পতাত ভ্রাত। প্রিয়নাঁথ বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ত করিলেন, তখন যথার্থ ই 

মুন্সী-বংশের দু্দিনের সুচন৷ হইল । গুহ-বিবাদের ফল সর্বত্র যাহা ঘটে, এ 
ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথ। হইল না এবং মুন্দী-বংশের বনুবিস্তত যৌথ সম্পত্তির 
মধ্যে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি তীহাদের হস্তুচ্যুত হইল । মালদহ, হুগলী, নদীয়া 
প্রভৃতি জেলায় তাহার্দের যে সকল সম্পন্তি ছিল, তাহ। আর তাহাদের অধিকার- 

ভুক্ত রহিল না'। এই অস্তবিরোধের মধ্যে ১২৭০ বঙ্গাবে কার্তিক মাসে (ইং ১৮৬৩ 
খুঃ) ছুই পত্বীকে উইলের ছারা দন্তক গ্রহাণর অনুমতি দিয় মথুরানাথ 
স্বর্গারোহণ করেন। পঞ্চ সহোদ্রের মধ্যে আর সকলেই অপুত্রক অবস্থায় 
তাহার পূর্বেবে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

রায় কৃষ্ণনাথ চৌধুরী 
(ক্ষ্ণনাথ মুন্নী ) 

মথুরানীথের মনুজ কৃষ্ণনাথ বিষয় কার্য্যে স্থনিপুণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং 
তাহার দুরদৃষ্টির ফলে মুন্দী-বংশের সম্পত্তি হানি অনেকাংশে নিবারধ হয় এবং 
কোন কোন নৃতন*সম্পত্তি অর্জন করিয়। তিনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন | 



তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উপর টাকী ও তন্নিকটবন্তা স্থান 
সমূহের জনসাধারণের ও তাহার প্রজাবর্গের এমন আস্থ। ছিল যে, অনেকেই 
বিরোধ ও মৌকর্দম! নিষ্পত্তির জন্য তাহার শরণাপন্ন হইত এবং তিনি মধ্যবর্তী 
হইয়। যাহা বিচাঁর নিম্পত্তি করিয়। দিতেন; সকলেই তাহা আনন্দসহকারে মানিয়। 
লইত। এইভাবে কত লোককে যে তিনি মোকর্দমার দায় ও ব্যয় মুক্ত করিয়া- 
ছিলেন? তাহার ইয়ত্ব। নাই। 

জেল খুলনার বাগেরহাট মহকুমার অন্তঃপাতী কাঁড়াপাড়ার গাভ বন্থ বংশের 

ফকিরটা্দ রায় চৌধুরীর কন্যা! উদয়তারার সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
কালীনাথ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাঁর মধ্যে কুষ্ণনাথ ব্যতীত আর কাহারও পুত্র সন্তান 
হয় নাই। কৃঞ্ণচনাথেরই একমাত্র পুত্র জন্মে। রূপে গুণে বংশের উপযুক্ত 
সন্তান হইলেও যোগীন্দ্রনাথ ষোড়শ বর্ষ বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তদন্তর 
কৃষ্ণনাথ অগ্রঙ্জ বিপত্তীক মথুরানাথকে বংশ রক্ষার জন্য পুনঃ বিবাহ করিতে 
অনুরোধ করেন এবং তীহার একাস্তিক অনুরোধেই মথুরানাথ তাহার 
প্রথম। পত্রী শ্য।মান্ুন্দরীর পরলোকগমনের অনেক পরে পুনরায় দ্বার- 

গরিগ্রহ করেন। শোকাতুর কৃষ্ণনাথ কম্দরজীবন ত্যাগ করিয়া সপরিবারে এবং 

গুরুপুরোহিতসহ নানা তীর্থ ভ্রমণ এবং তথায় বিহিত কাঁধ্য ও বন্ুদান করেন। 
তীর্থ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাঙ্গল। ১২৬৮ সালের পৌষ মাসে ( ইংরাজী 
১৮৬১ খুষ্টান্দে ) কিঞ্চিদুদ্ধ ১০ বসর বয়ঃক্রমে তিনি বরাহনগরে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন 
এবং তাহ।র কৃত উইলের বিধান অনুসারে অগ্রজ মথুরানাথ তাহার ত্যক্ত 
সম্পন্তির অধিকারী হন। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিনাথ অগ্রঞ্গগণের পূর্বেই 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন । 

রায় স্থরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
(স্ুরক্দ্রনাথ সুন্নী) 

রায় মথুরানাথ দুই স্ত্রী বর্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তীহার 
উইলের ব্যবস্থা ও অনুমত্যনুসারে তাহার বিধবা পত্তীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোগ 
মায়৷ চৌধুরাী মথুরানাথের নিকট জ্ঞাতি-বংশ হইতে প্রথমতঃ রায় ভ্রেন্দ্রনাথকে 

£ এবং কনিষ্ঠা শশীমুখী চৌধুরাণী তদনন্ত্র রায় যতীন্দ্রনাথকে ১২৭৩ সালে 
(১৮৬৬ সালে) দত্তক গ্রহণ করেম। দত্তকগ্রহণের অত্যক্লি দিন পরেই 



পারিশাল্লিক ইতিহাস ২৯৭ 
যতীন্দ্রনাথের দত্বক-গ্রহিত্রী মাতা পরলোক গমন করিলে স্থরেন্দ্রনাথের 
দত্তক-গ্রহিত্রী মাতা যোগমায়া উভয়কেই তুল্যভাবে লালন পানন করেন। ফলে 

উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদুর সম্প্রীতি ও স্লেহানুরাগ জন্মে যে, কেহই তাহাদের 
সহোদর ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারিতেন না। 

দত্তক গ্রহণের কিছুদিন পরেই মথুরানাথের উইলের একজিকিউটার 

রামধন ছে।ষ অবসর গ্রহণ করেন । তাহার পরে মথুরানাথের জনৈক জ্ঞাতি 

ভ্রাতা আদালত কর্তৃক নাবালকঘয়ের অছি বা অভিভাবক নিযুক্ত হন। তখনও 

মুন্সী-বংশের দুই শাখার মধ্যে পুর্বববশড বিবাদ চলিতে থাকে । এই বিবাদের এবং 

অবিষ্শ্যকাঁরিতাঁর ফলে কনিষ্ঠ প্রিয়নাথের শাখা একেবারেই অবসন্ন হুইয়! 

পড়েন। জ্যেষ্ঠ শাখারও যে অনেক ক্ষতি হয় নাই, তাহা নহে। তৰে 

অভিভাবক মহাশয়ের অদূরদর্শিতা সন্তে ও প্রাচীন কর্মচারীদের একাস্তিক 

চেষ্টায় তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি সুরক্ষিত হয়। 

ন্ুরেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৯ খুষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাসে তাহাদের 
তগ্কালীন অভিভাবকের নিকট হইতে জমিদারী পরিচালনের ভার 

গ্রহণ করেন। অভিভাবকের বিরুদ্ধে নিকাশ দাবীর মৌকর্দমায় অনেক টাক। 

ডিক্রী হইলেও নিকট জ্ঞাতি বিধায় তিনি তাহাকে তাহার দায় হইতে মুক্ত 

করিয়া দেন। ইংরাজী বি্ভায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ন। 

হইলেও তিনি বিশেষ বিবেচনাঁশক্তিসম্পন্ন ও উন্নতমন। ব্যক্তি ছিলেন। 

তাহার কর্তৃত্বামলে মুন্সী স্টেটের একটি বৃহত্তম সম্পত্তির অপর অগ্ধাংশ খরিদ হয়। 
জমিদারী কাধ্য পরিচালনে তাহার যেমন দক্ষতা ছিল, ছুঃস্থ; দরিদ্র বা আত্মিত 

ব্যক্তিকে অকাতরে দান করিবার প্রবৃত্তিও তেমনি প্রবল ছিল। পরের ছুঃখে 

তাহার প্রাণ বিচলিত হইত এবং পরদ্ুঃখমোচনে ও শরণাগতরক্ষণে তিনি 

জ্যেষ্ঠতাত রায় কালীনাথ ও বৈকুণনাথের ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন। বৈকুণ- 
নাথের গ্ঠায় তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং নাট্যকল। চচ্চার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্তমান সুন্দর গৃহ নিম্মীণের 
তিনি ছিলেন একজন প্রধান উৎসাঁহদাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী &। 

তিনি প্রকৃতই একজন নিভীক শক্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ 

মানসিক বল ও অনন্যন্থলভ , হৃদয়ের প্রাশস্ততা তাহার অল্লায়ূ জীবনেই 
০ পা গড সপ তাপ পালা সসপস্প্সসপীসিল শিস পি পস্পাশীস ২ শিশিশ শা সত উর সস সি শপ সি ৬ স্শ্পস্প 
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তাহাকে সাধারণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাঞ্জন করিয়াছিল । মধ্যযৌবনে তাহার 

অকাল মৃত্যু হইলেও নবীন বয়সেই তিনি কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 

করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পুর্বব হইতেই অসাধারণ সংযম ও ত্যাগ- 

শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বসিরহাট মহকুমার খোড়াগাছী গ্রাম নিবাসী রাঘৰ 

বন বংশীয় পার্বতী চরণ বন্ধু মহাশয়ের কন্যা স্বর্ণমযীর সহিত তাহার বিবাহ 

হয়। ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি ন্বর্গারোহণ করেন। 

রায় যতীব্দ্রনাথ চৌধুরী 
( ষতীন্দ্রনাথ মুন্সী ) 

শ্বরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা রায় যতীন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের 

অকাল মৃত্যুর পরে তাহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হইলে পরে 

তিনি মুন্দী বংশের সমগ্র সম্পত্তির ক্ৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। 

বাল্যকাল হইতে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন 

ছিলেন। তিনি একবার যাহ! পাঠ করিতেন, তাহাই তীহার স্মৃতিপটে মুদ্রিত 

থাকিত। কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৮১ সালে এপ্টান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৮৬ সালে তিনি দর্শন শান্সে এম।ঃ এ এবং তপরে বি, এল 

উপাধি লাভ করেন। সে সময় বঙ্গের জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার 

মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
দ্বারাও যশীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য পরিমেয় ছিল না। একান্তিক বিদ্যানুরাগ ও 

নিয়ত অনুশীলনের দ্বার। তাহা নানা বিষয়ে এসার লাভ ও দর্শন শাস্ত্রে, 
বিশেষতঃ হিন্দু দর্শনে, অসাধারণ প্রগাটতা লাভ করে। তিনি সটীক ও 

সানুবাদ 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেন। 

সংস্কত দর্শন ও সাহিত্যের সমাদর করিলেও যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গবাণীর 

একনিষ্ঠ সাধক | খাঁহাদ্ের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থষ্টি, পুষি, 
মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কর্মক্ষেত্র বিস্তার স্ুুসম্তব হুইয়ীছিল, তিনি ছিলেন তাহাদের 
অপ্ততম শুধু নহেন-_পরস্ত অগ্রণী। কখনও সম্পাদক, কখনও কোষাধ্যক্ষ, 
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পারি বাল্রিক হুতিহাস ২২২. 

কখনও বা সহকারী সভাপতিরূপে তিনি আজীবন পরিষদের সেব৷ করিয়। 
গিয়াছেন। রঙপুর সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত 

হইয়া রঙপুর গমন করিলে মহামহোপাধ্যায় যাঁদবেশবর তর্করত্ব প্রমুখ প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক তিনি শরীক উপাধি ভূষিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলনের মেদিনীপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি পদ এবং উক্ত সম্মেলনের 

ভাগলপুর অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি পদ অলঙ্কত করেন। বাঙ্গাল! 
ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 

উচ্চাসন দ্বার প্রথম চেষ্টা বিশ্ববি্ভালয়ের সদন্য হিসাবে স্যার গুরুদাঁসের 

সহিত তিনিই করিয়াছিলেন যদিও সেদিন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 
ভাষায় “বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দিগগজ পণ্ডিতগণের জ্ঞান চক্ষুরুন্নীলন” কর। সহজ 

সাধ্য হয় নাই। 
বি 9001791 0001701] 01 100000001 ব। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপনে 

এবং উহার নব প্রবসন্তিত শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে ঘতীন্দ্রনাথ বিশেষরূপে সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । 

[37105 1100127 £55500196101] ও 1.,91101)0100157 495509012010911 এর 

বিশিষ্ট সভ্য থাকিলেও জাতীয় মহাঁসভার সহিত যতীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ যোগ 

ছিল, তাহা সর্ববত্র উল্লেখযোগ্য । স্বর্গত স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

ভক্ত শিষ্ভরূপে তিনি জাতীয় মহাসভার বাণী প্রচারে ও প্রভাব বিস্তারে 

যথেষ্ট সহায়ত করেন। যখন জমিদার সম্প্রদায় দূরের কথা, শিক্ষিত সন্প্রদায়ের 
মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের সহিত যোগদান করিতে সাহসী 

হইতেন না, যতীন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যে ও নিঃশঙ্কভাবে শুধু জাতীয় মহা সভায় 

নিয়মিত যোগদান করিতেন তাহা নহে, পরন্ত বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে জাতীয় 

আন্দোলনের নেতৃমণ্ডল মধ্যে পুরোভাগে থাকিয়া যে সতসাঁহসের র ম্বদেশ- 

প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, দেশের তণ্কালীন জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে 

তাহার তুলনা নাই। ইহার জন্য অনেক সময় বৈষয়িক ক্ষতিও সহা করিতে 
হইয়াছিল। তিনি প্রাদেশিক রাণ্রীয় সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনের 
সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন এবং ১৯৭ সালের কলিকাত। কংগ্রেসের 

কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। 

১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভিত্তি স্থাপনের সময় হইতৈ আরম 
করিয়া তিনি কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে, যৌগদান করিতেন । 

তিনি “কায়স্থ সমাজের একজন স্থাপন কর্তা ছিলেন এবং 'বজদেশীয় কায়স্থ 

মভার? সভাপতির পচ্চও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 



এরি টাকীন্ব হুস্পী-বংশ 

যতীন্দ্রনাথ দানে সর্ববদ| মুক্ত হস্ত ছিলেন । তিনি বহু লোৰকে অন্নদান, 

বহু লোকের শিক্ষার সহায়তা ও নানারূপ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য 

করিতেন। তাহার আমলে মুন্নী ছেটু হইতে অনেক ব্রাঙ্গণ ও অনুগত 
ব্যক্তিকে ভূমিদান কর! হইয়াছিল। বরাহুনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের জন্য তিনি 
ভূমিদান করেন এবং টাকীর স্কুল সংলগ্ন “হন্দু হোটেল" নিন্দীণ করাইয়া দেন। 

যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং নিজে যন্ত্রসঙ্গীতে নৈপুণ্য অঞ্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পদাবলী, কীর্তন ভক্তিশান্স ও ভাগবত ধন্মের 

বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সে কারণ তিনি “ভক্তিভূষণ” উপাধি ভূষিত 

হইয়াছিলেন। 
তাহার জীবদ্দশায় যতীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র বৃহ কত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে জড়িত 

ছিলেন, তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব ; তবে ইহা! আদৌ অতুুক্তি নহে ষে, সে 
সময় দেশের জনহিতকর এমন কোন অনুষ্ঠান ব! প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহ! 

ঘতীন্্নাথের সহযোগীতা বা সাহায্য লাভ করে নাই। তীহাঁর সর্ননতোমুখী 
প্রতিভ। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিরণ সম্পাত করিয়াছিল। 

তিনি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটী গ্রামের নিবাসী হলধর ( ঘোষ) 
রায় চৌধুরীর কন্তা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন1 একমার উপযুক্ত পুন্র 
রায় ধীরেন্দ্রনাথ ও এক কন্া বর্তমান রাখিয়া তিনি ১৯২৬ সালের এপ্রিল 
ম।সে ৬৩ বসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
(হঢ্রত্দ্রনাথ মুন্সী ) 

একটা মাত্র শিশু কন্তা রাখিয়া রায় স্রেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিলে 
তাহার স্বর্গারোহণের ছুই দিন পরে ১২৯৬ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে (ইং 
১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে ) তাহার একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
স্থরেন্দ্রনীথের অকাল মৃত্যুতে সমগ্র পরিবার যখন শোকসাগরে নিমগ্ন, তখন মুনসী 

ংশের শ্রীনাথপ্রমুখ জ্যেষ্ট-ধাঁরা রক্ষার যে শুভ বার্তা লইয়া হরেন্দ্রনাঁণ জন্ম 
গ্রহণ করেন, তাহা পারিবারিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বটে। * 

শিক্ষালাভে আশৈশব হরেন্দ্রনাথের উতুসাহ দেখা যাইত । গুহ-শিক্ষকের 
নিকট প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু অগ্রসর হইয়। ইংরাজি ১৮৯৭ সালের ১৬ই 



শাক্পিবাভিক ইতিহাঙল ২২৫ 

জানুয়ারী তারিখে তিনি বরাহুনগর ভিক্টোরিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের 
সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করেন এবং কিঞ্চি দৃদ্ধ চতুর্দশ বর্ষ বয়সে বরাহনগর 
ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে যথাক্রমে, এফ$ এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের নূতন বিধি প্রাবর্তনের ফলে সে সময় প্রেলিডেন্সী কলেজে এম্, 
এ, পড়িবার অনুমোদিত ব্যবস্থ। না থাকায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে 
[১:0655501176119  569017010 মহাশয়ের নিকট দর্শনশাক্ধে এম, এ, অধ্যয়ন 

করেন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত বিশেষ ভাবে প্রাচ্য-দর্শন আলেংচন। করেন । 

পঠদ্দশ] শেষ হইবার পুর্ব হইতেই তীহাকে বিস্তৃত বিষয়কার্যের গুরুভার গ্রহণ 

করিতে হয়; কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত নানা জটিলতার মধ্যে পতিত হইয়াও 

তিনি যথাবিধি এম, এ ও বিঃ এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । 

পাঠদ্দশার অবসানে অচিরেই তিনি যথসাধ্য দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া মণ্টেগ্ 
চেম্সফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হইলে ১৯২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি 

বসিরহাট, বারাসাত ও বারাকপুর মহুকুমাত্রয়ের অমুসলমান গ্রাম্য কেন্দ্র হইতে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থ(পক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। তাহার বয়স তখন মা ৩১ বশুসর 

ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার জনৈক তরুণতম গ্রতিনিধি হইলেও ভাহার চেষ্টা মু 

একাধিক আইনের বিধানে নাঁন। দংশোধিত ও নূতন ধাঁর1 সন্নিবিষ্ট হওয়া বাতীত 

জনমতের অনুসরণ পুর্ববক তিনি যে ভাবে সরকারী কার্যকলাপের সমালোচনা ও 

জনসাধারণের অভাব অভিযোগ ও আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি করেন, তাহাতে তাহার 

নির্বাচকমগ্ডুলী তাহার সৎসাহসে ও সততায়, কৃতকাধ্যে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় 

এতদূর পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বিনা বাধায় ও সর্বব সম্মতিক্রমে ১৯২৩ 

সালে দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি সে সময় স্বতন্ত্র 

দলের প্রধান কন নিয়ামক থাকিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাম মহাশয় তাহাকে 

অত্যন্ত স্সেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য মনে করিতেন। 

প্রতিবাদী পক্ষে কাজ করিলেও হরেন্দ্রনাথের সমালোচনায় বাঙ্গালার পূর্ত 

ও সেচ বিভাগের বজেট নুশন আকার ধারণ করে এবং গভর্ণমেপ্ট সংস্কৃত 
কলেজ ও টোলের শ্রিক্ষার উন্নতির জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তিনি 

তাহারও সভ্য নিযুক্ত হন। দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর ১৯২৬ সালের সাধারণ 

নির্ববাঁচনে হরেন্দ্রনথ তীহার পুরাতন নিব্বাচন কেন্দ্র হইতে পুনরায় বিন বাঁধায় 

ও সর্বসম্মতিক্রমে ( এবারে 0০9021599 দলভুক্ত ) সভ্য নির্বাচিত হন। একই 

সাধারণ কেন্দ্র হইতে পুনঃ পুনঃ তিন বার এবং ছুই বারই অপ্রতিতন্দী ভাবে বিন! 



নহি টাকীর মুন্দী-বশ . 
বাধায় ব্যবস্থাগক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল বটে 
নির্বাচনের পরে তিনি 00172098 0০0017011 7221র জনৈক সম্পাদক নিযুক্ত 

হন। তাহার সুদীর্ঘ কম্পমতালিকার মধ্যে এবারের দুইটা কাজ ব্যবস্থাপক 

সভার সাধারণ কন্মরপদ্তির ব্যতিরুমের দৃষ্টীস্ত হিসাবে উল্লেখষোগা। একদিকে 
উহার প্রতিবাদে গভর্ণমেন্ট প্রণীত প্রতিক্রিয়াশীল 130109চ 10101011)21 1311] 

ব্যবস্থাপক সভ] কর্ভক প্রথম পাঠেই বর্জিত হয়) পক্ষান্তরে [07101 1300 

গুলিতে জনমত প্রবল করার জন্য তাহার প্রস্তাবিত গ্রাম্য স্বায়ন্্র শাসন বিধির 

ংশোধক প্রস্তাব (131) গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রত্তিকলতা সত্বেও ব্যবস্থাপক 

সভ। কর্তৃক গুহীত বা পাশ হয়। গভর্ণর বাঁহাছুর বিশেষ ক্ষমতা পরিচালন পূর্বক 

তাহা নামগ্তুর করিয়। ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃ প্রেরণ করায়, তাহা আর প্রস্তাবিত 

আকারে 'পাঁশ' হইতে পারে নাই। তৎপূর্বেব বা পরে আর কোন বে-সরকারী 

আইনের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতা সত্তেও ব্যবস্থাপক সভ। কর্তৃক গৃহীত 
হয় নাই এবং গৃহীত হইয়। পরে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনের ফলে বার্থ 
হয় নাই। 

সাধারণের কাজে তিনি যখন এই ভাবে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় দুইটা 
পারিবারিক দুর্ঘটন। তাহাকে বিশেষভাবে আঘাত করে। ১৯২৭ সালের 

অক্টোবর মাসে হার ক্সোষ্ট পুত্র হীরেন্্র নাথ ১৬ বতসর বয়ঃক্রমে প্রেসিভেন্সী 

কলেজে প্রথম বার্ধিক শ্রণীতে পঠদ্দশায় ইহলোঁক ত্যাগ করে। সবল, 

স্বর, শিষ্ট, স্ত্ধার, আজীবন নিরামিাশী, সাত্বকতার প্রতিমৃত্তি তাহার 

সংস্পর্শে যে কেহ আমিতেন, তিনিই তাহার চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হইতেন। বিধাতীর 
এই আশীব্বাদে বঞ্চিত হইবার পরেই এ বশসর ডিসেম্বর মাসে তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভাতিতুল্য ভগিনীপতি চারুচন্দ্র বন্গু মুনসেফ মহাশয় তাহার একমাত্র পুত্র চিত্ত 

রঞ্জন বস্থুকে বর্তমান রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন । এই সকল নিদারুণ 

শোকের মণ্যেও হরেন্দ্রনীথ কর্তবাভষ্ট হন নাই। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে 

বসিরহাটে (২১ পরগণ| ) দ্রেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 

রাষ্্ীয় সভার যে অধিবেশন হয়, তাহার সফলতার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
হিসাবে ভ্াহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। তগুপরে বাবস্থাপক 
সভার যে অধিবেশন হয়) তৎসম্পর্কেও তাহাকে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হয়। 

ফলে ১৯২৮ সালের অগাষ্ট মাসের শেষভাগে তিনি নিদারুণ রোগারাম্ত হন। 

সে কারণ ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের তিনি বে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত 

হইয়াছিলেন, সে পদ তাহাকে স্সেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হয়। 

১৯৩৫ সালের নুতন ভারত শাসন সংক্রান্ত বিধান প্রবন্তিত হইলে 
১০৯ 



পাল্লিবারিক ইতিহাঞ্স ২২৬ 

হরেন্দ্রনাথ ২৪ পরগণা সাধারণ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন (১৯৩৭)। বাঙ্গালার আইন 
সভায় এইবার তাহার চতুর্থ নির্ববাচন। নুতন ব্যবস্থাপরিষদের প্রাথমিক 
অধিবেশনেই তিনি রাঁজবন্দিগণের মুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন 

এবং যদিও গভর্ণমেণ্ট সেদিন উহা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি অচিরেই 
দেশের এঁ দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া বিনা বিচারে ধাহারা বন্দী 

ছিলেন, তীহাদের মুক্তি দিয়াছেন। এই প্রকার নানা উল্লেখযোগ্য কার্য 
ব্যতীত জনৈক বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে তাহাকে নিম্নলিখিত কমিটিগুলির সদস্য 

পদে কার্য করিতে হইয়াছে 2--(১) 00101710565 06 [০75110555 

(১৯৩৭), (২) [২0159 1২০519107) 00101016065 (১৯৩৮--৩৯), (৩) 

ড৬০900171) 13011591 1701950 11100105610101)0 00110110609 ( ১৯৩৮--৩৯ )? 

(8) 1২210 1210011179 (501710106  (১৯৩৮--৩৯ )) (৫) 1701)110 

/000015 050101011095 ( ১৯৩৯ )। 

হরেন্দ্রনাথ শুধু কৃতবি্ নহেন, পরন্ত শিক্ষাবিস্তার কার্যে নানা ভাবে উৎসাহ 
দান ও সহায়তা করেন। তাহার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নান। প্রাথমিক 

শিক্ষায়াতনের কথ! ছাঁড়িয়। দিলেও যে সকল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ 

তাহার সাহাধ্য লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে নিন্লিখিত বাণীগিঠগুলি বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য যথাঃ_-দৌলতপুর হিন্দু গ্রাকাডেমি, বরাহনগর ভিক্টোরিয়। স্কুল, 
বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, টাউন শ্রীপুর উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়, কাড়াপাড়া 
( খুলনা ) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাঁদি। বাঙ্গীলার শিক্ষা সমস] সম্বন্ধে তাহাকে 

একজন বিশেষজ্ঞও ঝলিলে অতুযুক্তি হয় না। এবিষয়ে তিনি কতদূর চিন্তা ও 
আলোচনা করেন, তাহার রচিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা সম্বলিত “[1) [ব০%। 

1011206 1০0 1718] [21781151) [20009001011 13617821, পুস্তকখানি তাহার 

প্রকৃষ্ট নিদর্শন | [7017/810 প্রভৃতি দৈনিক এবং 04100৮, 1২5৮1৮/ ও 

00614) 1২৪৬1০৬ প্রভৃতি নুপ্রতিচিত মাসিক পত্রে উহা বিশেষভাবে 
সমালোচিত ও প্রশংসিত হইয়াছে । 

তাই বলিয়। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি একমাত্র দিক নহে, ষে দিকে তাহার 

চেষ্টা ও দৃষ্টি নিব্ধ। দেশের সব্ববাজীন উন্নতি কামন৷ করেন বলিয়৷ চিত্তরগ্তন 
সেবাসদন স্থাপন সম্পর্কে, প্রবর্তকমঙ্ঘের গঠন মূলক কার্ম্য বিস্তারে ও খদ্দরের 
্যাঁয় কুটার শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য নান! সময়ে তিনি উর্লেখযোগ্য 
সাহায্য করিয়াছেন। প্রত্যুত দেশের কল্যাণকর বিশিষ্ট অথচ বে-সরকারী 

প্রতিষ্ঠান এমন অল্পই আছে। যাহা! কখনও ন! কখনও তীহার সাহাধ্যলাভ করে 
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তা আও পরডঠ। গা উস ১১ 



২ ্  টাকীন্র মুন্সী-বং 

নাই-_নান। সাময়িক অনুষ্ঠান ঝ| দেশের আকম্মিক ছূর্ঘটনা! উপলক্ষে সাহায্য 
দূরের কথা। ন্ব-সমারক্গের কল্যাণ-কামনার শিদর্শন স্বরূপ কায়স্থ-সভার গৃহ 
নিশ্মীণ তহবিলে তীহার সাহায্য অনুল্লেখযোগ্য নহে। 

বৃহত্তর জীবনের নানা কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ তাহার স্ববগ্রাম 
টাকীকে বিস্মৃত হন নাই। টাঁকীতে নান! জনহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে 
তিনি অকুষ্ঠিত ভাঁবে অর্থ সাহায্য ও উৎসাহদানত করেনই, পরল্তর গ্রামের অনেক 
অভাব তিনি অগ্রবর্তী হইয়া পুরণ করিয়াছেন | বহুদিন হইতে টাকীতে শশ্মান 
ঘাটের একটি বিশেষ অভাব ছিল, তিনি তীহার মাতৃদেবীর নামে যমুন।- 
ইচ্ছামতীর তীরে “পর্ণময়ী শশ্মানঘট” নিন্ধমীণ করিয়া দিয়া তাহা! টাকী 
মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে অর্পণ করেন। টাকী গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
অভাব নিবারণ উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম সচেষ্ট হইয়া! টাঁকীতে প্রায় তিন 
হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নলকুপ নির্মাণ পুর্ণবক তাহার পিতৃদেবের নামে 
উৎসর্গ করিয়া! টাকী মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করেন। টাঁকীতে বহুদিন হইতে 
সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব ছিল, তীাহারই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে টাকীতে একটা 
সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে শুধু নহে, এই পুস্তকালয় ও 
পাঠাগারের জন্য তাহার স্বগত জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় হীরেন্দ্রনথের স্মুতিরক্ষার্থ 
'হীরেন্ত্র স্থৃতিভবন? নামক গৃহ' নিন্মাণ করিয়া উহা! উপযুক্ত ন্যাসরক্ষকদিগের 
(13020 ০0117750595 ) হস্তে ন্যস্ত করিয়। দিয়াছেন। 

হরেন্্রনাথ অনুষ্ঠ।নিক হিন্দু । “বেদুংস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চপপ্রিয়মাত্মবন£ তিনি 
ধন্মের “চতুর্বিবধ লক্ষণ” বলিয়। মানেন। তিনি স্বকপেঠলকল্লিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
বা 'রাজনৈতিক হিন্দু" মাত্র নহেন। প্রত্যুত শিক্ষায়, চরিত্রবস্তায়, স্বদেশসেবায় 
ও স্বধর্মানিষ্ঠায় হরেন্দ্রনাথ বলের জমিদার সম্প্রদায়ের আঁদর্শ স্থানীয় | 

জেলা খুলনার অন্তর্গত কাড়াপাড়ার বস্তু রায় চোধুরী জমিদার-বংশের 
মাধবচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্তা শৈবলিনীর সহিত ১৩১৩ দালে 
তাহার বিবাহ হয়। তাহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা বর্তমান । তন্মধ্যে অগ্রজ 
হিতেন্দ্রনাথ কৃতীত্বের সহিত 'এম্, এ ও “বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! মুন্সী- 
বংশে উচ্চশিক্ষার প্রবাহ রক্ষ। করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ হ্বদীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী 
কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তীহার জ্যেষ্ঠ জামাত 
বাগেরহাট নিবাসী রায় সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়ের মধ্যম-পুত্র 
বনবিহারী রায় 13. 5০. (১178) ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের পুর্ভ ও 'সেচ বিভাগের 
১, 1), 0.1 



টাকীর মুলসী-বংশ; স্বর্গতঃ শ্রীকণ্ 
রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, 

ও শ্রীরায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
চন 

অবতরণিক! 

বঙ্গদেশায় কায়স্থ শ্রেণী চতুগ্টয়ের মধ্যে দক্ষিণরাটী, বঙ্গজ, উত্তর রাটী, বারেন্দ্র 

_-বঙ্গজ শাখা স্থপ্রতিষচিত ও খ্যাতি গৌরবে গরীয়ান। উক্ত বঙ্গজ কায়স্থশরেণী 
দুইটা প্রধান বিভাগে বিভক্ত থাকিয়। আজও বঙ্গজ কায়স্থগণের কীত্তিধ্বজা 

উড্ভীয়মান রাখিয়াছে। 

বঙ্গজ কারস্থগণের প্রাচীন ও আদি সমাজের সমাজপতি ছিলেন জেণা 

বাকরগঞ্জেব অন্তর্গত বাকল চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ | উক্ত আদি সমাজ বাঞ্লা 

চন্দ্রদ্ধীপ সমাজ নামে পরিচিত | চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ বাংলা দেশের পরাক্রমশালী 

“বার ভূঁরার” মধ্যে অন্যতম | চন্দ্রদ্দীপ রাজবংশের রাজ! রামচন্দ্র রায় বঙ্গের 
স্বাধীন হিন্দু নৃপতি মহারাজ। প্রতাপাদিত্যের কনাকে বিবাহ করেন। 
যশোহর রাজ-বংশ পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী হওয়ার পর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের 

পিতা রাজ! বিক্রমাদিতা ও খল্পতাত বসন্ত রায় বঙ্গজ কায়স্থগণের “যশোহর 

সমাজ” স্থাপন করেন। বর্তমান জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত যমূনা-ইচ্ছামতা 
নদীর তীরবর্তী টাকীগ্রাম নিবাসী স্ুুবিখ্যাত ৭গুহ রায় চৌধুরী-বংশ” যশোহর 

সমাজ মধো একটী খ্াতিশালী ও সম্তান্ত বংশ। টাকীর গুহরা় চৌধুরী 
বংশ যশোহরের রাজ-বংশের জ্ঞাতিবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের যশোহর 

সমাজের সামাজিক প্রথানুযায়ী সমাজপতি যশোহরাধিপগণের অধীনে 

সামাজিক শৃঙ্খলা ও শাসন সংরক্ষণ অটুট ও স্থদূট রাখার জগ্য রাজ নিয়োজিত 

সামাজিক নায়েব গোষ্টীপতি পদে গ্রতিচিত হইয়া তাহাদের কীন্তি উজ্জ্বল 
করিয়াছেন । 

ক্বামকান্ত গুহ রায় চৌধুরী বা "মুন্সী” 

টাকীর গুহ রায় চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানী দাস রায় চৌধুরীর 
অধস্তন বংশধর রামকান্ত রায় চৌধুরী টাকীর স্বৃপ্রসিদ্ধ মুন্দী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 



রহ টাকীর মুল্দী-বংশ 

রামকান্ত রায় চৌধুরীর কর্মময়, তেজন্বীঃ ও ঘটনা বহুল জীবনী এই স্বপ্রসিদ্ধ 
বংশের প্রতিষ্ঠাতার সম্পূর্ণ যোগ্য ও উপযুক্ত । রামকান্ত সংস্কৃত, পারশী, 
উ্দভাষায় বিশে বুৃত্পন্ন ছিলেন। অর্থোপার্জন উদ্দেশ্যে স্বগ্রাম টাফী 

হইতে কলিকাতায় গমন করেন । তিনি তাহার ভাগ্যবলে কান্দী ও পাইক- 
পাড়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেগ্রিংসের প্রবল 
পরাক্রমশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দৃষ্টি পথে পতিত হয়েন ও তাহার 
সহাতায় তত্কালীন গভর্ণমেন্টের দপ্তরে রাজস্ব বিভাগে একটা কেরাণীর পদ 
লাভ করেন | তৎুপরে স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রবলে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ 

হেগ্িংসের “মুন্সী” পদে উন্নীত হয়েন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের 
মুন্সীর কার্য বর্তমান গভণর জেনারেলের দপ্তরে 170751%0 56০150815 বা 

বৈদেশিক সেক্রেটারীর স্ায় ছিল। রামাকান্ত বিশেষ পারদর্শীতা ও দক্ষতার 
সহিত এই কার্ধা নিব্বাহ করেন । সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রামকান্তকে ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে_ নাগপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে পধ্যটন করিতে হইয়াছিল । 
রাজকীর কার্যে পারদশীতার পুরস্কার স্বরূপ নদীয়া জেলার তালবেড়িয়া 'ও বিল 
বেড়িয়া পরগণা সরকার বাহাছুর তাহাকে উপহার প্রদান করেন ও একটা 

শির প্যাচ ও তরবারী (রৌপ্য খচিত ) প্রদান করেন। রামকান্ত বহুকাল 
যাবৎ গভর্ণর জেনারেল ধপ্তরে “মুন্সী” কাধ্যে ব্যাপৃত থাঁকায় তিনিও তাহার 
বংশধরগণ “মুন্নী” নামে দেশের ও সমাজের নিকট স্থুপরিচিত। 

জ্বীনাথ বাক্স চীধুরী 

রামকাস্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনাথও সরকারী কার্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার 
পিতার মতই প্রতিষ্ঠার সহিত সরকারী কাধ্য নির্বাহ করেন। কিন্তু রামকান্তের 
খৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত বিশাল জমিদারী শাসন সংরক্ষণ জন্য সরকারী কন্ম 
পরিত্যযগ করিতে বাধ্য হয়েন | 

গাঙ্গীনাথ বাক্স ০চীধুরী 

শ্রীনাথের মৃত্যুর পর তাহার .কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপানাথের উপর মুন্পী-বংশের 

কর্তৃত্ব ভার পতিত হয়? তিনি অত্যন্ত স্থখ্যাতি ও প্রতিভা সহিত মুন্দী- 

ংশের কর্তৃত্ব কার্ধা পরিচালনা করিরা গিয়াছেন। তিনি সমসাময়িক 

কলিকাতা 5০০০০তে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন ও জোড়াসাকো 



পারিবারিক ইতিহাস ২৬, 

 ঠাকুরবাড়ীর প্রসিদ্ধ “1১711)০6” দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন বন্ধু ছিলেন। 
কলিকাতার দক্ষিণরাটী কায়স্থ সমাজ তাহাকে মাল্য চন্দনে অভিনন্দিত করিয়া 

রপজ কায়স্থ সমাজের গৌরব বার্ধত করিয়াছিলেন । 

পরায়” কালীনাথ €চীধুক্বী 

প্রীনাথ রায় চোঁধুরী পাঁচটা পুত্র রাখিয়া সত হয়েন__কালীনাথ, বৈকুষ্ঠটনাথ, 
মথুরানাথ, কুষ্ণনাথ, হরিনাথ | হরিনাথ অল্প বয়সে মৃত হয়েন। অপর 
চারিভ্রাতা মুন্সী-বংশের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। 

কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতার হিন্দু সমাজের একজন প্রধান ও 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কার বিষয়ে রাজ! রামমোহন 

রায়ের সহকন্মী ও দক্ষিণ হস্তত্বরূপ ছিলেন । সতীদাহ প্রথা নিবারণ জন্য তিনি 

রাজ রামনোহনের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। কলিকাতার আদি 

ব্রাঙ্গ সমাজ স্থাপন কালে তিনি রামমোহনকে অর্থ সাহায্য ও অন্য নানাবিধ 

প্রকারে সাহায্য করেন। আদি ব্রাঙ্দ সমাজের তিনি একজন ট্র।ঠি ছিলেন । 

শিক্ষা বিস্তারেও কালীনাথের উৎসাহ কম ছিল না। কলিকাতা হিন্দু 
কলেজ স্থাপনে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ব প্রয়োগ করেন। টাকী গ্রামে 

প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন, তাঁহার একটা কীততিস্তত্ত ৷ 

কলিকাতা হইতে টাকী পর্্যস্ত বিশাল রাজবর্তশ অদ্যাবধি বর্তমান থাকিয়! 

কালীনাথের সদ্গুণাবলী তাহার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়। দিতেছে । 

কাঁলীনাথ ইংরাজী, সংস্কৃত, পারশী ভাষায় স্থপগ্ডিত ছিলেন । 

কালীনাথ সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী, দেশের ও 

সমাজের হিতত্রতী, অমায়িক ও নিস্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন । 

কালীনাথের সদ্গুণাবলী মুন্দী-বংশের কীত্তি উদ্দ্বলতর করিয়াছিল 
মুন্সী বংশধরগণ বর্তমানে তাহাদের নামের পুর্বে যে “রায়” লিখেন, 

তাহ। কালীনাথ তগুকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কের নিকট 

হইতে প্রাপ্ত হয়েন ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর উক্ত “রায়” উপাধি নামের 

পূর্বে ব্যবহার জন্য বংশপরম্পরাক্রমে কালীনাথকে অনুমতি দ্রিয়াছিলেন। 

কালীনাথ তৎকালীন বঙ্গাকাশে একটা উদ্দ্রল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। 

রাক্স €বক্ুষ্নাথ চচীধুক্ধী 

কালীনাথের" মধ্যম ভ্রাতা রায় বৈকু্নাথ প্ররুত দানশৌগ্ড ছিলেন। 
তিনি তাহার জমিদারীর সুধ্যাস্তের রাজস্বের টাকা দ্বারা চিৎপুরের অগ্নিকাণ্ডে 



২৩৯ টাকীন্ ঘুন্পী-ংশ 

দুঃস্থ ও পীড়িত লোকের ছুঃখ নিবারণার্থ দান করেন। এ দিন রাজস্বের টাকা 
দাখিল না হওয়ায় জমিদারী নীলাম হয় নাই। তশুকালীন গবর্ণর বৈকুণনাথের 

দানশীলতার জন্য রাজন্ব দাখিলের সময় দিয়াছিলেন। কলিকাতা! মেটকাঁফ্ হল 

নিশ্দাণের সময় তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন | উক্ত মেটকাফ হল বর্তমানে 

“ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী” রূপে পরিণত হইয়াছে | 

ল্লায় মথুরানাথ €চীধুরী 

রায় বৈকুণনাথের মৃত্যুর পর মুন্সী-পরিবাঁরে নানা সাংসারিক গোলযোগ 
উপস্থিত হয় ও উত্ত গোলযোগের ফলে মুনসী-বংশের পৈত্রিক সম্পত্তি অনেক 
হস্তচ্যুত হয়। রায় বৈকুটনাথের ভ্রাত। রায় মথুরানাথ 'ও রায় কৃষ্ণনাথ 
সংসারের কতক উন্নতি সাধন করেন। রায় কুষ্ণচনাথ সাংসারিক ও বৈষয়িক 

ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রায় মথুরানাথের পুর্ব মৃত 
হওয়ায় তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রায় মথুরানাথ তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। 

রায় মথুরানাথের তিন স্ত্রী, শ্যামাস্ুন্দরী, যোগমায়া, ও শশিমুখী-_ 

শ্যামান্ন্দরী প্রথমেই মথুরানাথ জীবিত থাকা কালে মৃত হরেন। অপর ছুই স্ত্রী 
মথুরানাথের মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন_-রায় মথুরানাথ মৃত্যুকালীন তাহার 

ছুই স্ত্রী যোগমায়া ও শশিমুখী প্রত্যেককে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। 

তাহার বন্ধু তালতলা নিবাসী রামধন ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় জমিদারীর পরিচালক 

নিযুক্ত করিয়া যান। ১৮৬৬ খুষ্টাব্ষে যোগমায়া রায় স্তবরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে 

ও শশিমুখী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে দত্বক গ্রহণ করেন। শশিমুখী বাকরগঞ্জ 
লম্মমণবাটা নিবাসী হরিশ্তন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের কন্তা-ষতীন্দ্রনাথের বালো 

তাহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাহার মাতুল তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় তাহাকে 
পালন করেন। 

ল্লায় সুঢরজ্দ্রনীথ চে 

রায় স্থরেন্দ্রনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন_-তিনি 

অল্প বয়সে ম্বৃত হয়েন। .তাহার মৃত্যুর পর রায় যতীন্দ্রনাথ সংসারের কর্তৃহ 

' ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ ও রায় স্থরেন্দ্রনাথের পুত্র রায় 

হরেন্দনাথের বিগ্ভাশিক্ষা ইত্যার্দির বন্দোবস্ত করেন। রাঁয় হরেন্দ্রনাথ রায় 



পাল্লিবীত্রিক্ ইতিহাস  ইতই? 

যতীন্দ্রনাথের কতৃত্বাধীনে বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চ শিক্ষিত এম, এ, বি, এল 
হইয়াছেন । তিনি দেশে ও সমাজে হুপরিচিত ; তিনি বর্তমানে বেঙ্গল লেজিস- 

/লেটিত এসেমরীর সভ্য (ডা, ][.. ১.) 

ভক্তিভূষণ রায় যতীন্দ্রনাথ ০চীধুরী জ্ত্ীকপ্ত, এম, এ-বি, এল, 

স্বনামধন্য মুন্সী-বংশতিলক, কণ্মবীর, দানশীল। বিদ্যোতসাহী আশ্রিত- 

প্রতিপালক, আত্মীয়-বৎসল, স্তধীশ্রেষ্ট, ধর্মপ্রাণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রায় 
মথুরানাথ চৌধুরীর অন্যতম দত্তক পুভ্র। রায় যতীন্দ্রনাথের মাতা শশিমুখী 

চৌধুরাণী দত্তক গ্রহণের অতি অল্লকাল মধোই মারা যান, স্থৃতরাং যতীন্দ্রনীথেয় 
বাল্যজীবন পিতৃমাতহীন অবস্থায় কণ্টকাকীর্ণ সংসার ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়। 

যতীন্দ্রনাথের সদগুণাবলী বাল্যকাল হইতেই অস্কুরিত হইয়। উত্তরকালে 

ক্রমবিকাশ প্রাণ্ড হইয়া পূর্ণন্বে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাহার সর্বর্বতো- 
মুখী প্রতিভ! তাহার জীবদ্দশায় বাঙ্গল দেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 

রায় যতীব্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাত! হেয়ার স্কুলে ভঙ্তি হন ও তথা 

হইতে ১৮৮৭ খুষ্টান্দে তৎকালীন এণ্টাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্দী 

কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ প্রবেশ করেন। তিনি তথা হইতে ১৮৮৬ খুঃ অন্দে 
দর্শন শান্সে এম, এ, পরীক্ষায় স্খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হয়েন, ও তৎপর বি, এল 

উপাধি লাভ করেন। 

রায় যতীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন হইতেই দেশের ও দশের হিতকর অনুষ্ঠান 
ও প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগদান করিয়া ছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
কর্ধাক্ষেত্র তাহার প্রতিভ। কিরণে কিরূপ দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। 

রায় যতীন্দ্রনাথ বাণীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, কলিকাতা৷ বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষদ তাহার এক অপুর্ধব কীন্তি ।তিনি, শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা 

বিনয়কৃষ্ণ প্রভৃতি এক যোগে রাজা বাহাছুরের গ্রে গ্ীটস্থ ভবনে বঙ্গীর সাহিত্য 

পরিষদ স্থাপনা করেন তৎপরে নানা কারণে উক্ত সাহিত্য পরিষদ এ স্থান হইতে 

স্থানাস্তরিত হয়। বর্তমানে উহ সাকুর্লার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে, 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদের তিনি স্তস্ত স্বরূপ ছিলেন। 

যে সমস্ত স্বধী মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টা ও যাতু আজ কলিকাতা 



২৩৩ টাকীন্য মুন্সী-বংশ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষা বাঙ্গল! উচ্চতম উপাধি পরীক্ষায় স্থান লাভ করিয়াছেন, 
রায় যতীব্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান। 

রায় যতীন্দ্রনাথ বিদ্যোতসাহী ছিলেন ও সকল প্রকার শিক্ষার বিস্তারে ৯ 
অগ্রণী ছিলেন। তাহারই অর্থসাহাঁযে চিকিৎসা সম্মিলনী নামক আয়র্বেরদীয় 

মাসিক পত্রিকা! প্রথম প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। তীহাঁর অর্থ সাহাযো ও 
পৃষ্ঠপোষকতার “যায় দর্শন” নামক একখানি জটিল স্যায়শান্ত্ের পুস্তক বাহির 

হয়। তিনি তাহার জীবনে বহুবার বহু সাহিত্য সমিতিতে সভাপতি ও অধাক্ষের 

পদ অলঙ্কত করিয়াছেন । রংপুরের সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব পদে ব্রতী হওয়া 
কালীন রংপুরের প্রসিদ্ধ নেয়ায়িক মহামহোপাধায় যাদবেশর তর্করত্ব প্রমুখ 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডুলী কর্তৃক তিনি “শরীক” উপাধি-ভূষণে ভূষিত হয়েন। 
রাজনীতি ক্ষেত্রে রায় যতীন্দ্রনাথ দেশপুজ্য ৬স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 

মহাশয়ের ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় মহাঁসমিতির ( [10151 

[9010102] 00161699) প্রত্যেক বাধিক অধিবেশনে যোগদান করিতেন । মাত্রা! 

দাদাভাই নৌরজির সভাপতিন্ধে ও নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় 

মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি অভার্থনা-সমিতির একজন 

প্রতিপত্তিশালী সদস্য ও কোষাধক্ষ্য ছিলেন। তিনি বনুবার বুস্থানে বঙ্গীয় 

রাষ্্ীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি-হইয়াছিলেন। 
স্যার গুরুদাস, স্যার রাসবিহারী প্রভৃতি মনিষী ব্যক্তিগণ যখন ন্যাশনাল 

কাউন্সিল অব. এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা-সমিতি স্থাপন করেন, তখন রায় 
যতীন্দ্রনাথ এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করেন। উক্ত শ্যাশনাল কাউন্দিল 
অব এডুকেশনের এক শাখা বর্তমানে “দি যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারীং 
এণ্ড টেক্নোলজী”তে পরিণত হইয়াছে । 

সামাজিক হিতকল্পেও তিনি পশ্চাৎ্পদ ছিলেন না। ১৩০৮ সালে 

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভিত্তি স্থাপনের সময় পাথুরিয়াঘাটায় ৬রমানাথ 

ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে যে সভা হয়, তাহাাতেও তিনি যোগদান 

করেন। তিনি কায়স্থ সমাজের একজন আদি উদ্যোক্তা এবং স্থাপনকর্তা 

ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়া কায়স্টসভার সভাপতির পদও অলঙ্কত 

করিয়াছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথ দানে সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পরোপকার 
ও দান ভীহার জীবনের মূল ব্রত ছিল। আজীবন তিনি এ ব্রত উদ্যাপন 

করিয়া গিয়াছেন। তিনি তীহার বরাহনগর বাসভবনে বহু লোককে 

দৈনিক অন্নদান করিতেন। তিনি আত্মীয় অনাত্ধীয় বহু বালকের শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সংসারের নানারূপ দায়গ্রন্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য 

৩ 



লাক্রিবারিক্ ইতিহাস “বু 

করিতেন। তিনি বরাহনগর ও টাকীতে অনেক ব্রাঙ্ষণ ও কায়স্থকে ভূমি 

দান করিয়াছিলেন। তিনি বছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতেন। 
 বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল বাটার জমী তাহার দানশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । টাকীতে টাকীর স্কুলসংলগ্ন “রায় যতীন্দ্রনাথের হিন্দু 

হোষ্টেল তাহার দানশীলতার আর এক কীন্তি। রায় যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীতামুরাগী 

ছিলেন । তিনি নিজে গান গাহিতে ও বাজাইতে পারিতেন। তিনি প্রাচীন 

পদাবলী কীর্তনে অনুরাগী ছিলেন। জমিদারী পরিচালনায় রায় যতীন্দ্ 

নাথের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পৈতৃক জমিদারীর প্রভূত আয় 
বুদ্ধি করেন। তিনি প্রজাবগুসল ও প্রজারপ্রক ছিলেন, দুস্থ প্রজাবর্গের অভাব, 

অভিযোগ শ্রবণের জন্য তাহার সমক্ষে প্রজাগণের অবাধ গতি ছিল। রায় 

যতীন্দ্রনাথ তাহার জীবদ্দশায় ক্ষুদ্র বৃহ অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত 
ছিলেন। উক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম করা অসম্ভব; তবে প্রধানতঃ 
[371091) [17019) £5950901901011) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ 

সভা, 1321759] 12701010519 4১950018601 ও 08910065 [0101৮615105 র 

সহিত তিনি বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম চারিটা 

প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । তিনি 081000 [010- 

৮০190র £5110% ছিলেন | রায় যতীন্দ্রনাথ বিদ্ভানুশীলনে ও ধরন্ম্চর্চায় 

সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বরাহনগরে বাসভবনে 
একটা স্থবৃহত্ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন । £১11010556 019 

17151017170 ০010 তিনি নানা শাস্ত্র ও সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি আলোচন। 

করিতেন। | 

১৯২৬ সালের ৭ই এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে রায় যতীন্দ্রনাথের মৃতু হয়। 

রায় যতীন্দ্রনীথের সাধবী সহধন্মিণী ইন্দুমতী ১৩৪২ সালের ১৭ই আধাঢ মাসে 
পুরী পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে সঙ্ানে মহাপ্রস্থান করেন। তিনি বসিরহাট মহকুমার 
অন্তর্গত শিবহাট! নিবাসী হলধর ঘোষ রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা। রায় যতীন্দর 
নাথ স্ত্রী ও এক পুক্র, রায় ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও এক কন্যা শ্রীমতী আভাময়ী, 
জামাতা শ্রীমনমোহন বন্থ রায় চৌধুরী ও তিন দৌহিভ্র_শ্রীত্রীমোহন রায় 
চৌধুরী, শ্রীন্থচিত্তমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরীকে 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কন্যা শ্রীমতী আভাময়ী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী 

এবং জামাত শ্রীযুক্ত মনমোহন রায় চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের 
একজন এডভোকেট, বিনয়ী ও অমায়িক | ৃ 



২৩৪ টাঞ্ীর গুল্সী-বং্ণ 

শ্্রীরায় শ্বীরেকজ্দ্রনাথ চচীধু্ধী 
পথ 

রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রায় যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুজ্র। তিনি ইংরাজী 
১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন । যথারীতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় 

উত্তীণ হইয়া! আই, এ, ক্লাশে পড়িবার সময় তাহার পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায় 
বৈষয়িক ও পারিবারিক গুরুভার স্বন্ধে পতিত হওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্য।গ করিতে হয় ; কিন্তু রায় ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও শিক্ষা ও 0010976 (কৃপ্টি) এ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন। বিদ্যানু- 

শীলনে তাহার বিশেষ চেষ্টা, যত্ব ও প্রগাট অনুরূপ আছে। ব্যায়াম-র্চা ও 
নানাপ্রকার ক্রীড়াদিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী । 

রায় ধীরেন্দ্রনাথ অমায়িক, নিরহঙ্কার। নিলঙ্ক চরিত্র ও সরল প্রকৃতি। 

তাহার স্বভাবস্থলত সরলতা দ্বারা তাহার দিকে কেহই আকৃষ্ট না হইয়া 

থাকিতে পারে না। 

রায় ধীরেন্দ্রনাথ তাহার পিতার সদ্গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছেন। পরশ 

দুঃখে তাহার পিতৃদেবের ন্যায় "তিনিও কাতর এবং তিনিও তাহার পিতার 
হ্যায় পরছুঃখমোচনে পশ্চাৎ্পদ নহেন। ন্যায়ানুবত্তিতা ও তেজন্থিতা তাহার 

স্বভাবের একটা বিশেষত্ব । আশ্রিত-প্রতিপালন, আত্মীয়বাৎসল্য, বিদ্যানু- 
রাগ, বিদ্যোতসাহীত। প্রভৃতি সব্গুণের তিনিও অধিকারী | তিনি বরাহনগরস্থ 

ও টাঁকীশ্থ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট এবং কলিকাতায় 
1)011041] 12100 11010615 4855095190101) ও ১০100971091 1,9100- 

11011905, £5559514.001এর তিনি সভ্য । রায় ধীরেন্দ্রনাথ উলপুর নিবাসী 

শভূপেন্দ্রনাথ বস্তু রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। 
রায় ধীরেন্দ্রনাথের বর্তমানে দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রায় বিমলেন্দ্র নাথ চৌধুরী 

ও কনিষ্ঠ রায় বিশেন্দ্রনাথ চৌধুরী। পুত্র দুইটার বয়স যথাক্রমে ১১ ও 
৬ বত্সর। 



সিক্দারপাড়া মুখোপাধ্যায়বংশ 
ডাঃ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 

হাইকোর্টের ভূতপুর্ব অফিসিয়েল রিসিতার-শ্রীযুক্ত কান্তির 
মুখোগাধায় বিঃ এল, মহাশয় এই বংশ অলঙ্কত করিতেছেন। বহুশত বত্মর 
পুবেব বংশের আদি নিবাস নদীয়! জেলার ফুলিয়া৷ গ্রামে ছিল। ইহার! ফুলে 

মেল, ভরদ্বাজগোত্র, কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান। কানাই ছোট 
ঠাকুরের বংশে দর্পনারায়ণ কলিকাতার মিক্দারপাড়। নিবাসী ছিলেন। 

তাহার প্রপৌজ্র চন্দ্রনাথের ঝ|সম্থান কলিকাঁতীর 8৫নং টাষাধোবাপাড়। 

লেনে ছিল। এক্ষণেও তথায় তীহার বসত বাটাতে তদীয় বংখধরের! বাস 
করিতেছেন। চন্দ্রনাথের মধ্যম পুজ ডাঃ প্রিয়নাথ শিবপুরে বসতি স্থাগন 
করেন। তিনি ১৮৭৯ সালে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কলিকাতার 

বড়বাজজারে চিকিৎস। করিতে থাকেন। ১৮৮১ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ 

এটণা| জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা ও .রাঁজ| গিতান্বর বন্দ্যোগাঁধ্যায়ের 
দৌতিত্রী ন্বর্গীয়৷ অমলাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৮৪ সালে বড়বাজ।রে 
কলেরায় ঘোরতর প্রাদুর্ভাব হইলে 8৫ জন কলের৷ রোগীর মধ্যে ৪২ জনকে 

আরোগ্য করায় বড়বাজারবাসীরা তাহাকে একটা স্বর্ণ পদক উপহার দিয় 

স্মানিত করেন। ১৮৮৭ মালে তিনি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীতে ডাক্তারের 

চাকুরী গ্রহণ করিয়া ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ, কানপুর এবং এলাহাঝদে কর্ম 

করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি এ কম্মত্যাগের পর নানাস্থানে চাকুরী করিয়া 

১৯০২ সালে ১৫৫নং বাঁরাণমী ঘোষ গ্রীটে চিকিতসা আরপ্ত করেন। ১৯০৮ 

সবলে তিনি সিভুয়া কয়লিয়ারীতে পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯২২ 
সালের ১লা নভেম্বর পিবপুরের বাঁটাতেই তাহার মৃত্য হয়। তাহার গত্ী 
অমলাদেবীও পরবর্তী বতমর অর্থাৎ ১৯২৩ সালের ৩র| আগষ্ট স্বর্গারোহণ 
করেন। তীহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত বন্ধিমচন্ত্র, চতুর্থ পুত্র গুলিনচন্্র 

ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নলিনচন্ত্র অকালে নিঃসন্তান মৃত । 



তঁতপূরর্ব অফিসিয়েল গিমিভার 

--জ্লীবুক্তু কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিঃ এল» 
এডভোকেট, ও এটর্ণী-এাট-ল 

১২৯২ সানের ৫ই চৈত্র, ইং ১৮৮৭ সালের ১৭ই মাঁন্ঠ ২২নং নয়ান্চাদ দশ 

টাটস্থ মাতুলযে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত 
এেলাহাবধাদে ও কানপুরে অবশ্থিতিকালে উদ্ধু ভায়! অধায়ণ করেন! পরে 

কলিকাতায় আলিয়া ফ্রি চাচি অব স্কট লে ইন্ভি৬সন ও জনারেল 

অসেদলী। আন্ত, বুল অধ্যয়ন করেন ও এন্ড ন্ন পরীদ্দাস উত্রী্থ হুইয়। ১০৭ 
মাঁসক বুত্তি নাভ করেন। শবে বিঃ এ পাশ করিয়া কলিক।তার প্রাসাদ এটা 

পাক্ষচন্ত চন্দ্রের £100160 0107 নিযুক্ত হয়েশ । £061 আনান খাকা। 

ক'লে তিনি ১৯১১ সালে বি, এল পরীক্ষায় টদধার্ণ হন শ্রদত ১৯১৫ সনে 

এটপীণর পরীক্ষা পাশ করিয়া গথমে শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ খেতশি এণীর 

অবিসে পাঁচ বপর কাঁল এটণীর কদম করেন; পরে এউণট মরগান কৌছিত। 

অফি:১। চু বঙলর এটণীর কর্মী করেন। মরগান অফিসে এককালে হান 

১৯২৩ সালে হাহকোটের উকিল চেল্সার পবীক্ষযধ উত্রীণ হন ১৯২৫ সালে 
তিনি এডণীর কথ পরিত্যাগ করিয়া হাইকোচের 07071 ১106 এ এছ. 

ভে!কেটের পার্ধা আরম করেন এডভোকেটের কাধ্যে তাহার পেশ পঙাও 

নি 1 এমন সময়ে 001, চা, (55103075715 ₹ পুক্ধ মিচ শিপ বোনাস্চা 

্কে।তটের অফিলিন্েল বিশি ভতগ স্ধ হহতে অবসর গ্রহণ করিলে শি হঙ্ছ 
এনা ও 'গট তে)কেট উতর রা পরদ্শর্খ ধলিয়: উক্ত পদে নযুত্ত 

»*শা ধুলায় ঈহার বিশে উৎসাহ । ইনি এখন মেহনধাগান ও কলিক।ত; 

টাডন প্াবের ভাইস্ প্রেসিডেপ্ড আছেন ও ইউনিভাবাসট  উনটিটিউনের 

3০0,004 [১06910) ছিলেন । উক্ত হম্গ্রিটিউটের ভীন ,৯০1০70৮ 450০ 

ছিলেন! হি কলিকাতা তত্কালীন বিখাত গালে আসা দয়েশনেও 

১: বৃুস্র কাল £সক্রেটারী ছিলেন এবং কণিকাতা হাংকাও কানের হু পযিত। 

নত এ ইনি অন্যতম 'খুবং ছুই বতুসর 'টক্ত প্লংবের সেক্রেইাদ ও গ্রািও 
ল্চেকটা পীর কারা করিয়াছিলেন । ইনি ১৯০৬ সালে 0 তি, 2860 0001 €রু 

1,101901 ছিলেন । প্রথম পক্ষে ইনি জলাহলিবাসা রামচন্দ্র বন্দ পয 

মহাশনের কন) €শিবপুরের চন্দ্রমোহন বন্দো, বানর দেহি কুছ ও 
ঠভাঁদেবার পাণিঙহণ করেন। এই পক্ষে ইহার ঢু পুজা তঃশ্রস।দ ও 

অনিপ্রাসাদ এবং এক কন্তা। প্রমীলা! । টাল! নিবাসী শ্রীযুক্ত স্থরেশ০্ 
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চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেঞ্জের বর্থান রেজিষ্টার 
ডাঃ ম্কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, বির সহিত শ্রীমতী প্রমীলার বিবাহ হইয়াছে। 
প্রমীলাদেবী এক্ষণে বি, এ অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রথমা পত্তী ১৯২৩ সালের 

২৩শে নভেম্বর পরলোকগমন করিলে ইনি দ্বিতীয় পক্ষে চোরবাঁগান নিবাসী 

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রপোত্রী ও ৬প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
কন্য। শ্রীমতী শোভা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই পক্ষে ইহার'এক পুত্র 

দেবীপ্রসাদ ও এক কন্যা! কষ । | 

€লফানন্ট 

ক্যাস্টেন ডাঃ আুন্েশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল-এম'এস, 

ডাঁঃ প্রিষ্ননাথের তৃতীয় পুর ডাঃ স্ুরেশচন্দ্র ১৯১১ সালে তিনি গেডিক্যাল 

কলেজ হইতে এস, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টরেপিয়। জাহাজে ও 

গরে সিঙ্গাপুরে চাকুরী করিয়া! ১৯১৩ সালে বিহার গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে 

এসিফ্টাণ্ট সর্জেন নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি মহাযুদ্ধের সময় 
মেসোপটেমিয়।ম ডাক্তার হইয়া যান এবং পাঁচ বহসর তখায় অবস্থান করেন। 

১৯১৬ সাঁলে তিনি “লেফ টানাণ্ট” এবং ১৯১৮ সালে “ক্যাপ্টেন” হুন। যুদ্ধ 

হইতে ফিরিয়৷ আসিয়া তিনি পুনরায় বিশ্বার গবর্ণমে্টের চাকুরীতে বাহাল 

ইন। ১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাসে তিনি চারি মাসের ছুটি শইয়। 

কলিকাতায় আসেন এবং সেই সময় মজাফঃপুরেং অধিসেয়েটি, সিডিল 

সাঁচ্জনের পদে মনোনীত হন। কিন্ত ১৯৩১ সালের ২১শে অকৌবর ভিগি 

ব্রঙ্কো নিমোনিয়। রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি রিষড়ার অমৃতলাল 

বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা জীমতী পন্মালয়া দেবীকে বিবাহ করেন, 

তাহার একমাত্র বন্যা। শ্রীমতী অচলাদেবী বি, এ, নদীয়া জেলার শিবপিবাপ 

গ্রামের হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুজ শ্রীযুক্ত মনোজমোহন 

বন্দোপাধ্যায় এম, এর মহিত বিবাহিতা | 
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ব্যাটরা চক্রবর্তা-বংশ 
রিমার তেন 

পার্বতীচরণ চক্রবর্তী 

হাওড়া সহরের প্রান্তবর্থা ব্যাটরা গ্রামের চক্রবর্তী-বংশ যুসলমান রাজত্ব- 
কালে “রাঁজ-চক্রবর্তী” উপাধি পান। ইহারা ফুলে মেল “মুখোপাধ্যায়” ) 

বকদেশে ইহারাই ভরদ্বাজ গোত্রীয় চক্রবর্তী | এই বংশে সর্বপ্রথম নসীরামের 
নাম পাওয়! যায়; তৎপুন্র ব্রজরাম; ব্রজরামের পুজ্র পার্ববতীচরণ এই বংশের 
খ্যাতনাম! পুরুষ। জদিদারীর সঙ্গে তিনি কয়লিয়ারী ব্যবসায়েও লিপ্ত ছিলেন। 

কলিকাতার চিনাবাঁজারে ভীহার একটা ফাণিচারের দোকান ছিল এবং ভিনি 
কলিকতার পত্তনীদারের পক্ষ হইতে কর আদায় করিতেন, ব্যাটরা গ্রামে 

উহার একটী গোলাদারী দোকানও .ছিল। ব্যবসায়ে তীহাঁর প্রভূত অর্থাগম 
হইত। ব্যাটরা অঞ্চলে তখন কোন রাস্তাঘাট ছিল না। উপাশ্থত যাহ! 

নরসিংহ দত্ত রোড নামে পরিচিত, এই রাস্তাটি ও অন্যান্য ছোট বড় বহু রাস্ত। 

তিনি নিজ ব্যয়ে নিশ্মীণ করাইয়া দেন। ঝ্যাটরায় তাহার এতদুর প্রতিপন্ি 
ছিল যে, তাহার জীবিত কালে কোন মোকর্দমাই কোর্টে যাইত ন।; তীহার 
আপোধ-নিম্পন্তিই সকলে মানিয়। লইত। তিনি নিজ ভদ্রাসনে দোল 

দুর্গোসবাদি সর্বপ্রকার পুজার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ৭২ সালে 
ঝড়ের সময় তিনি গ্রামের অনেক নিরাশ্রয় পরিবারকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় 

দেন এবং নিজ ব্যয়ে অনেকের বাড়ীঘর নিম্মীণ করিয়া দেন। তখন ব্যাটা 

জনবিরল পন্লী ছিল; তিনি অনেক ব্রাহ্ষণকে জমিদান করিয়া! এতদঞ্চলে 

বসতি কর|ন। তিনি মাত্র ৪০ বতসর বয়সে কলের! রোগে দেহুতাগ করেন। 

তাহার একমাত্র পুত্র শ্মামাচরণের বয়স তখন ১১ বৎসর মাত্র। এঞন্ 

গাবর্বতীচরণের সম্পত্তি এস্ষিকিউটারের হাতে গিয়া ন্ট ও খ্ণগ্রস্ত হইয়! 

পড়ে। শ্ামাচরণ তিন পুক্র_ বীরেশ্বর বিখেশ্বর ও বাণেশ্বরকে রাখিয়া 

5২ বণ্সর বয়সে পরলোক গমন করেন। বীরেশ্বর জমিদারী দেখাশুন! 

করেন। বিশেবর হাওড়। মিউনিসিপাঁলিটার কর্মচারী এবং কনিষ্ঠ ডাক্তার 

বাণেশুর হোমিওপ্য।থিক চিকিৎসক । 

বীরেশ্বরের পুর শ্ববিকালী, বিশ্বেশ্বরের পুত্র পাঁচুদাস ও ডাঃ বাণেশ্বরের এক 

কনা! শাস্তিলতা। 

নল্পু্ম্ 



মহামান্য হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, এটা, রাজা, সহায়াজা, 
জেলা-জজ। জেলা ম্যাজিস্টর্ট। জমিদার, ইঠ্জিনিয়ার, 
প্রেসার, সার, রায় বাহাদুর, প্রতি পুষ্ঠপোধিত-- 

"যোগবল-রহস্ত*, “মহ পুরুষ-গ্রসঙ্গ”, “পগ্তে ইুমন্তগবতগীতা।” প্রামা য়ণ-রহস্ত*, 

“উপনিষদ-তত্ব”, “পতিতঙ্গাতির কর্মমবীর*, *নবযুগের কম্মববীর” প্রভৃতি 

বিখ্যাত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও জীবনী-প্রণেতা-- 

প্রবীণ সাহিত্যিক ও প্রত্রতাত্বিক এঁতিহাসিক 

পণ্ডিত শ্রীশিবেন্দ্রনার' ়ণ শাস্ত্রী 
সাহিত্যাচাধ্য-সম্পাদিত-_ 

০ ই ৮৪4 নহি 

পাবটো।এক হ তিহ] থে 
(বাক্গলায় আটাশটি জেলার এফ একটি জেল 

লইয়। অষ্টরবিংশ তি ঠ খণ্ডে সমাপ্য ) 

ঃ বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাগে সের টন ৭ 
বঙ্দেশের আটাশটি জেলাঘ ীত্মতাত্থিকের গব্ধেণ।মুণক বু এঁতিহাসিক তথ্য ও বহু 

্ররণীয় বংশের কীধ্তিমান্ পুরুষের কীর্তিকলাপাদি ইন্চঃস্তত বিক্ষিপ্ত । প্রকৃত এতিহাপিক 

পুস্তকের অভাবে এ সকল স্ুবিত্টস্তভাবে জানিবার উপায় নাই। আমাদের পুর্বপুরুগণ 

ঈতিহাঁসের প্রতি এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ ছিলেন; একারণে হিদ্দুজাতির বছ কীত্তিরাজি--যাহার 
কণামাজর পাইয়া বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগত গর্ধোদ্ধত--ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে 

আজ এগুলি বিশ্বৃতি-বারিধির অতলগর্ভে নিমজ্জিত। একারণ, বক্ষ্যমান গ্রন্থ বাঙ্গল! দেশের 

আশাশটি জেলার এক একটা জেলার সহর, মহকুমা ও বিশিষ্ট পল্লীগ্রথমে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি সন্জিবেণিত হইয়। এক এক খণ্ডে সম্পা্গিত হইবে। যথা--(১) এঁতিহাদিক 
ও ভৌগলিক বিবরণী (২) প্রত্বতন্বমূলক বিবিধ তথ্য (৩) ব্যবসা-বাপিক্তা- 

পরিচয় (৪) পন্নী-শিল্প-ইতিহাজ ও (৫) বংশ-বিবরণী। 

অদ্থই আপনার “ব.ধ-বিবরণী” বা প্ব্যবদ।-বাণিজ্য-পরিচয়” প্রকাশের জন্ত সম্পাদকের 

নিকট পত্র লিখুন ₹ 1 | রর 
















